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SEMNAREA UNUI NOU CONTRACT DE LUCRĂRI 
 

În cadrul Proiectului CCI 2011RO161PR004 
 ”EXTINDEREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA”  

        Derulat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL ,,MEDIU” 
Beneficiar:  
S.C. APA PROD S.A. DEVA - operator regional pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare 

şi 
Antreprenor:    
Asocierea S.C. Viva Construct S.R.L. – Acsa Obras E Infraestructuras SA - S.C. Sercotrans S.R.L. 
  
                                                                    au semnat în data de 28.03.2014 

 
CONTRACTUL DE LUCRARI  HD-CL1 - "Construirea și reabilitarea aducţiunilor de apă brută, rezervoarelor și staţiilor de pompare 
apă din Hunedoara, Haţeg și Călan” 
 
Contractul de lucrări se va derula în cadrul Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul 
Hunedoara” având cofinanţarea asigurată de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune, de Guvernul României prin contribuţia 
financiară de la bugetul de stat, de operatorul regional S.C. APA PROD S.A. Deva şi de membrii beneficiari ai Proiectului din cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST Hunedoara” din contribuţii financiare proprii.  
Termenul de finalizare a contractului: 16 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor  
 
VALOAREA TOTALĂ A CONTRACTULUI DE LUCRARI este de 24.583.886,55 lei fără TVA, din care asistenţa financiară nerambursabilă 
acordată de Uniunea Europeană este de 88,16%. 
 
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CONTRACTULUI: 
În cadrul contractului, Antreprenorul va executa lucrări de construire și reabilitare a aducţiunilor de apă brută, rezervoarelor și 
staţiilor de pompare apă în localităţile Hunedoara, Haţeg și Călan, astfel:  
 

-Reabilitarea unui tronson al reţelei de aducţiune apă brută în Hobiţa-Hunedoara pe o lungime de L=1,141 km;  
-Construirea unui nou complex de înmagazinare apă potabilă în Călan, inclusiv implementare SCADA pentru funcţionarea automată 
a sistemului de alimentare cu apă a orașului Călan;  
-Reabilitarea complexelor de înmagazinare apă potabilă și construirea a trei staţii noi de pompare apă potabilă în Hunedoara, 
inclusiv implementarea SCADA în sistemul de alimentare cu apă și corelarea cu SCADA existent; fiecare staţie de pompare (de tip 
hidrofor) va fi echipată cu grup de 2 pompe (1 activă și 1 rezervă) cu turaţie variabilă, și va cuprinde construcţia staţiilor, 
instalaţiile hidraulice, instalaţiile electrice, de măsură și control și instalaţiile necesare pentru conectare la sistemul SCADA.  
-Reabilitarea complexelor de înmagazinare apă potabilă (pe strada Cimitirului și strada Hunedoarei din Haţeg) și construirea a 
două staţii noi de pompare apă potabilă în Haţeg, inclusiv implementarea SCADA în sistemul de alimentare cu apă; fiecare staţie 
de pompare (de tip hidrofor) va fi echipată cu grup de 2 pompe (1 activă și 1 rezervă), cu turaţie variabilă și va cuprinde 
construcţia staţiilor, instalaţiile hidraulice, instalaţii electrice, de măsură și control și instalaţiile necesare pentru conectare la 
sistemul SCADA.  
-Crearea Dispeceratelor locale SCADA în fiecare aglomerare: Hunedoara, Haţeg și Călan, cu preluarea SCADA implementat în 
fiecare dintre sistemele de alimentare cu apă. 

 

PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL DE COEZIUNE 
Date de Contact: d-na Delia Doană, Şef Departament Unitate de Implementare Proiect POS - Mediu, constituită în cadrul S.C. APA 
PROD S.A. Deva; Telefon: 0254/234959; Fax: 0254/206007;e-mail: apaproddeva@yahoo.com; clienti@apaprod.ro 
S.C. APA PROD S.A., Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România,  
Tel.: 0254/222 345, Fax: 0254/206 007, E-mail: apaproddeva@yahoo.com, clienti@apaprod.ro, www.apaprod.ro  
 

 
 

Sursa apei de calitate 


