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„Preocuparea esențială a companiei 
APA PROD S.A. Deva este furnizarea de 
servicii publice de alimentare cu apă și 
canalizare într-o manieră performantă 
și nediscriminatorie. În calitate de 
Operator Regional S.C. APA PROD S.A. 
Deva furnizează apă în 27 unități 
administrativ teritoriale din judeţul 
Hunedoara. Ne situăm în top cinci la nivel 
naţional în funcţie de criteriul reţelelor 
de apă şi canalizare.

În urma finalizării, de către societatea 
noastră, a unor investiții deosebit de 
importante realizate în cadrul Proiectului Major de peste 100 milioane de 
euro, cofinanțat de Uniunea Europeană, locuitorii județului beneficiază 
de servicii de alimentare cu apă și canalizare la standardele naționale și 
europene. 

În continuare S.C. APA PROD S.A. Deva își propune să atragă fonduri 
nerambursabile, din exercițiul financiar 2014-2020, bani din care să continue 
investițiile în infrastructura de transport a apei potabile și uzate. 

Dorim să furnizăm servicii de apă și apă uzată de bună calitate, la prețuri 
accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din zona 
noastră de acoperire. 

Vrem să promovăm respectul și transparența prin tratamentul egal al 
tuturor clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficace cu toți 
factorii interesați.”

prEzEntarEa prOiECtului

Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Hunedoara” a fost implementat în perioada 2013-2016. 
Proiectul s-a derulat în 17 localități din județul Hunedoara grupate în 
6 aglomerări cu populație mai mare de 10.000 de locuitori, după cum 
urmează: Aglomerarea Deva (Deva, Archia, Sântuhalm); Aglomerarea 
Hunedoara (Hunedoara, Răcăștie, Hășdat); Aglomerarea Brad (Brad, 
Crișcior, Valea Bradului, Țărățel); Aglomerarea Hațeg (Hațeg, Sântămăria 
Orlea); Aglomerarea Călan (Călan, Strei, Strei Sângeorgiu, Strei Săcel); 
Aglomerarea Simeria.

Obiectivul Proiectului a fost îmbunătățirea standardelor de viață ale 
populației și a standardelor de mediu. În cadrul Proiectului s-au semnat 
10 contracte de lucrări care au avut în vedere realizarea în principal a 
următoarelor investiții:    

 » Reabilitare 1 captare apă brută;
 » Reabilitare 2 stații de tratare apă;
 » Construcție și reabilitare 14 complexe de înmagazinare apă;
 » Construcție 13 stații de pompare apă;
 » Reabilitare aproximativ 32 km rețele de aducțiune apă;
 » Extindere și reabilitare aproximativ 76 km rețea de distribuție apă; 
 » Construcție 3 stații de epurare apă uzată;
 » Construcție și reabilitare 29 stații de pompare apă uzată;
 » Extindere aproximativ 0,6 km colector de canalizare;
 » Extindere și reabilitare aproximativ 101 km rețea de canalizare;
 » Implementare Sistem de Monitorizare, Control și Achiziție Date 

(SCADA) în sistemul de distribuție apă și sistemul de canalizare.

nECESitatEa iMplEMEntării prOiECtului

Municipiile Deva și Hunedoara au beneficiat de investiții cu finanțare de la 
Uniunea Europeană prin programul ISPA, în timp ce orașele Hațeg, Călan, 
Simeria și Brad nu au beneficiat în trecut de investiții substanțiale din 
partea instituțiilor financiare internaționale sau din partea Uniunii Europene 
pentru modernizarea infrastructurii de apă și canalizare.

Astfel, în regiunea acoperită de Proiect a existat nevoia de a reabilita/
extinde rețelele de apă și canalizare, rezervoarele de apă, stațiile de 
pompare cât și stațiile de tratare și de epurare a apelor uzate.
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S.C. APA PROD S.A. DEVA s-a înființat în vara anului 2001 sub formă de 
societate comercială, iar în anul 2004 s-a constituit în operator  regional, 
având ca obiect de activitate gestionarea serviciilor de alimentare cu apă 
și canalizare din aria administrativ – teritorială a localităţilor membre ale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST Hunedoara. 

Operarea serviciilor se realizează în 130 de localități de pe teritoriul 
județului Hunedoara, fără Valea Jiului, deservind aproximativ un număr 
de 179.901 locuitori cu servicii de apă și 145.758 locuitori cu servicii de 
canalizare. 

Organizarea, funcționarea precum și activitatea societății sunt 
reglementate pentru a respecta exigențele și cerințele instituționale 
care au stat la baza programelor de investiții europene SAMTID, ISPA, POS 
MEDIU,  POIM.

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate - mediu - sănătate 
şi securitate ocupaţională conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN 
ISO 14001:2004 și OHSAS 18001:2007 și funcționează în baza licenţei clasa 1 
acordată societăţii de către Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor 
Comunitare de Utilităţi Publice, conform Ordinului 165/2011, aceasta 
reprezentând o recunoaştere oficială a capacităţii S.C. APA PROD S.A. DEVA de 
a furniza/presta servicii, în condiţii de eficienţă economică, cu menţinerea 
indicatorilor de performanţă impuşi.

bEnEFiCiarul prOiECtului SurSElE dE FinanȚarE

Pentru implementarea Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii 
de apă și apă uzată în judeţul Hunedoara”, S.C. APA PROD S.A. DEVA a 
obținut  finanțare în valoare de 103,36 milioane de EURO (469.305.737 lei, 
fără TVA) în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007–2013.

Contractul de Finanțare al Proiectului a fost semnat în data de 19.02.2013. 

Fondurile alocate realizării investițiilor provin din următoarele surse:

 » 82,70% din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene;
 » 10,17% de la bugetul de stat;
 » 0,94% de la bugetele locale ale Consiliului Județean Hunedoara și 

Consiliile Locale Deva, Hunedoara, Simeria, Călan, Hațeg, Brad, 
Crișcior, Bucureșci; 

 » 6,19%  asigurat de S.C. APA PROD S.A. DEVA.

Pentru a asigura cofinanțarea investițiilor, S.C. APA PROD S.A. DEVA a 
obținut în anul 2014 un împrumut, în valoare de 30.000.000 Lei, de la 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Datorită unor cauze de natură obiectivă, independente de voinţa părţilor 
şi cu caracter imprevizibil Proiectul a întâmpinat o serie de întârzieri în 
toate etapele sale de derulare, fiind  complet finalizat în actuala perioadă 
de programare 2014-2020, în cadrul Programului Operațional Infrastructura 
Mare.
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COntraCtE dErulatE în Cadrul prOiECtului

Contractul de lucrări „Construirea și reabilitarea aducțiunilor de apă 
brută, rezervoarelor și stațiilor de pompare apă din Hunedoara, Haţeg și 
Călan” în valoare de 22.786.744,39 lei, fără tVa
data semnării contractului: 28.03.2014
data finalizării lucrărilor: 17.02.2016

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:
    Hunedoara 

 � Reabilitare 1,141 km rețea de aducțiune apă brută;
 � Reabilitare 4 complexe de înmagazinare apă;
 � Construire 3 stații de pompare a apei;

     Hațeg

 � Reabilitare 2 complexe de înmagazinare apă;
 � Construire 2 stații de pompare a apei;

     Călan

 � Construire complex de înmagazinare apă potabilă;
 � Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de 

Date) în sistemele de distribuție apă și în sistemele de canalizare din 
Hunedoara, Hațeg, Călan.

Contractul de lucrări „Construirea şi reabilitarea captărilor de apă, stațiilor 
de tratare apă, rezervoarelor și stațiilor de pompare apă în deva, Simeria 
și brad” în valoare de 29.256.494 lei, fără tVa
data semnării contractului: 25.03.2013
data finalizării lucrărilor: 31.12.2015
Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:
    deva

 � Reabilitare 5 complexe de înmagazinare apă;
 � Construire 3 stații de pompare apă potabilă;

     Simeria

 � Reabilitare 2 rezervoare înmagazinare apă;

     brad

 � Reabilitare captare apă brută din sursa de suprafață Crișul Alb; 
 � Construire stație de tratare apă Crișcior;
 � Construire 5 stații de pompare apă potabilă în Brad;
 � Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de 

Date) în sistemele de distribuție apă și sistemele de canalizare din 
Deva, Simeria și Brad.
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Contractul de lucrări „reabilitarea sistemelor de tratare și transport 
pentru alimentarea cu apă a localităților Haţeg, Călan, Simeria şi deva” în 
valoare de 83.481.632,82 lei, fără tVa
data semnării contractului: 10.07.2013
data finalizării lucrărilor: 30.01.2016
Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:

 � Reabilitarea stației de tratare apă Sântămăria Orlea;
 � Reabilitarea rețelei de aducțiune apă Sântămăria Orlea – Deva pe 

o lungime de 26 km, pentru alimentarea cu apă potabilă a orașelor 
Hațeg, Călan, Simeria, Deva și localităților adiacente;

 � Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de 
Date) la nivel regional.

Contractul de lucrări „Construcţie staţie nouă de epurare a apelor uzate în 
Călan” în valoare de 8.040.041,10 lei, fără tVa
data semnării contractului: 05.02.2014
data finalizării lucrărilor: 04.07.2015
Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:

 � Noua stație, dimensionată pentru 7.400 locuitori echivalenți,  asigură  
epurarea mecano-biologică, la standarde europene, a apelor uzate 
menajere colectate de pe raza orașului Călan și localitățile adiacente. 
Stația de epurare este prevăzută cu o linie de prelucrare a nămolului 
rezultat din proces și este dotată cu sistem SCADA (Sistem de 
Monitorizare, Control și Achiziții de Date) la nivel local.

Contractul de lucrări „lucrări pentru reconstrucția staţiilor de epurare 
deva şi Hunedoara”- lot 1,  în valoare de 90.360.025,41 lei, fără tVa
data semnării contractului: 19.03.2012
data finalizării lucrărilor: 04.12.2013
Contractul de lucrări „lucrări pentru reconstrucția stațiilor de epurare 
deva și Hunedoara - lot 2 - Construcția platformelor de depozitare a 
nămolului provenit de la stațiile de epurare deva și Hunedoara” în valoare 
de 3.748.744,48 lei, fără tVa
data semnării contractului: 26.02.2013
data finalizării lucrărilor: 09.06.2014
Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:

 � Noile stații de epurare, dimensionate pentru 90.000 și respectiv 95.000 
locuitori echivalenți, asigură epurarea mecano-biologică și terțiară, la 
standarde europene, a  apelor uzate menajere colectate de pe raza 
localităților Deva și Hunedoara. Stațiile sunt prevăzute cu o linie de 
tratare a nămolului rezultat din proces și sunt dotate cu sistem SCADA 
(Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) la nivel local.

 � În incinta stațiilor de epurare Deva și Hunedoara a fost construită 
câte o platformă acoperită, cu suprafața de 2250 mp fiecare,  pentru 
depozitarea temporară pe o perioadă de maxim 6 luni, a nămolului 
rezultat ca urmare a procesului de epurare a apelor uzate menajere 
colectate de pe raza municipiilor Deva și Hunedoara.
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Contractul de lucrări „reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, 
a rețelei de distribuție și a rețelei de canalizare din brad” în valoare de 
58.782.986,45 lei, fără tVa
data semnării contractului: 26.03.2014
data finalizării lucrărilor: 18.11.2016

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:
    brad

 � Reabilitare 1,926 km rețea de aducțiune apă;
 � Reabilitare 7,672 km rețea de distribuție apă;
 � Extindere 18,066 km rețea de distribuție apă;
 � Extindere 34,462 km rețea de canalizare;
 � Construire 9 stații pompare apă uzată;

     Crișcior

 � Reabilitare 2,911 km rețea de distribuție apă;
 � Extindere 3,282 km rețea de distribuție apă;
 � Extindere 7,596 km rețea de canalizare;
 � Construire 2 stații pompare apă uzată;

     bucureșci

 � Extindere 1,389 km rețea de canalizare;
 � Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de 

Date) în sistemul de distribuție apă potabilă și sistemul de colectare 
ape uzate din Brad, Crișcior și Bucureșci.

Contractul de lucrări „reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, 
a rețelei de distribuție și a rețelei de canalizare din Călan și Hațeg” în 
valoare de 36.465.655,15 lei, fără tVa
data semnării contractului: 09.12.2013
data finalizării lucrărilor: 23.12.2015

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:
    Hațeg

 � Extindere 1,732 km rețea de aducțiune apă;
 � Reabilitare 4,734 km rețea de distribuție apă;
 � Extindere 4,464 km rețea de distribuție apă;
 � Extindere 6,385 km  rețea de canalizare;
 � Reabilitare 1,299 km rețea de canalizare;
 � Construire 3 staţii de pompare apă uzată;

     Călan

 � Reabilitare 4,528 km rețea de distribuție apă;
 � Extindere 3,451 km rețea de distribuție apă;
 � Extindere 6,646 km rețea de canalizare;
 � Reabilitare 5,442 km rețea de canalizare;
 � Construire 3 staţii de pompare apă uzată în Călan, Strei Săcel și Ohaba 

Strei;
 � Reabilitare 1 staţie de pompare apă uzată în Strei Săcel;
 � Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de 

Date) în sistemul de distribuție apă potabilă și sistemul de colectare 
ape uzate din Călan și Hațeg.
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Contractul de lucrări „reabilitarea și extinderea  conductelor de aducțiune,  
a rețelei  de  distribuție și a rețelei de canalizare din Hunedoara” în valoare 
de 26.431.994,51 lei, fără tVa
data semnării contractului: 28.02.2014
data finalizării lucrărilor: 29.12.2015

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:
 � Reabilitare 1,204 km rețea de aducțiune apă;
 � Reabilitare 5,460 km rețea de distribuție apă;
 � Extindere 4,564 km rețea de distribuție apă;
 � Reabilitare 1,828 km rețea de canalizare;
 � Extindere 538 m colector de canalizare Hunedoara-Sântuhalm;
 � Extindere 11,109 km rețea de canalizare;
 � Construire 5 stații de pompare apă uzată;
 � Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de 

Date) în sistemul de distribuție apă potabilă și sistemul de colectare 
ape uzate din Hunedoara.

Contractul de lucrări „reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, 
a rețelelor de distribuție și a rețelelor de canalizare în deva și Simeria” în 
valoare de 44.393.335,93 lei, fără tVa
data semnării contractului: 24.02.2014
data finalizării lucrărilor: 31.03.2016

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:
    deva

 � Reabilitare 0,118 km conductă de aducțiune apă;
 � Reabilitare 7,299 km rețea de distribuție apă;
 � Extindere 9,205 km rețea de distribuție apă;
 � Reabilitare 0,856 km rețea de canalizare;
 � Extindere 9,934 km rețea de canalizare;
 � Construire 5 stații de pompare apă uzată;
 � Extindere 6,455 km colector de canalizare Hunedoara - Sântuhalm;

     Simeria

 � Reabilitare 3,860 km rețea de canalizare;
 � Extindere 1,580 km rețea de canalizare;
 � Construire 1 stație de pompare apă uzată;
 � Implementare SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de 

Date) în sistemul de distribuție apă potabilă și sistemul de colectare 
ape uzate din Deva și Simeria.
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În scopul conformării depline cu directivele UE, pe termen mediu şi lung, 
S.C. APA PROD S.A. DEVA a identificat și prioritizat necesarul de investiții, în 
principal pe zona rurală din aria deservită, prin pregătirea și implementarea 
unui nou proiect finanţat din fonduri europene în perioada de programare 
2014-2020. Lucrările se vor adresa sistemelor de alimentare cu apă care 
deservesc localități cu un număr minim de 50 locuitori, respectiv sistemelor 
de canalizare care deservesc aglomerări cu un număr minim de 2000 locuitori 
echivalenți.

În luna Noiembrie 2015, S.C. APA PROD S.A. DEVA a desemnat ofertantul 
câștigător în procedura de achiziție publică a contractului de servicii „Asistenţă 
tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de 
atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată în județul Hunedoara în perioada 2014-2020”.

Ca urmare a finalizării lucrărilor de modernizare a sistemelor de alimentare 
cu apă și canalizare, în zona de acoperire a Proiectului au fost obținute 
următoarele rezultate:

 � creșterea la peste 90% a gradului de conectare a populației la serviciul 
de apă și canalizare;

 � îmbunătățirea siguranței în furnizarea apei;
 � reducerea pierderilor fizice de apă în sistemul de alimentare cu apă; 
 � reducerea infiltrațiilor în sistemul de canalizare;
 � îmbunătățirea condițiilor de mediu;
 � menținerea în limitele suportabilității a tarifelor percepute pentru 

serviciile prestate de operatorul regional.

COntinuitatEa prOiECtului

rEzultatElE ObȚinutE prin iMplEMEntarEa prOiECtului

Contractul de servicii asistență tehnică pentru Managementul proiectului 
„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Hunedoara” în valoare de 8.723.233,95 lei, fără tVa
data semnării contractului: 30.10.2013
data finalizării contractului: 01.12.2016

Scopul acestui contract a fost acordarea de sprijin managerial, calificat şi 
eficient necesar Autorității Contractante pentru implementarea cu succes a 
Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare.
În cadrul Contractului de servicii a fost asigurată publicitatea Proiectului și 
furnizarea de echipamente necesare operatorului regional pentru monitorizarea, 
operarea și investigarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.

Contractul de servicii Supervizarea lucrărilor pentru proiectul „Extinderea 
și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” în 
valoare de 13.118.600 lei, fără tVa
data semnării contractului: 17.09.2012
data finalizării contractului: 30.06.2017

În cadrul contractului au fost asigurate servicii de supervizare de calitate 
a lucrărilor executate la nivelul Proiectului. Implementarea  contractului a 
condus  la finalizarea cu succes din punct de vedere al calităţii, costurilor 
şi perioadei de timp a contractelor de lucrări, în conformitate cu legile 
românești referitoare la „Calitatea în Construcții”. 

Servicii de audit pentru proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii 
de apă și apă uzată în județul Hunedoara” în valoare de 22.000 lei, fără tVa
data semnării contractului: 07.04.2014 
data finalizării contractului: 30.11.2016
Obiectivul angajamentului a constat în asigurarea anuală a unui audit  
independent al Proiectului realizat de un auditor autorizat potrivit legislaţiei 
în vigoare din România.



Proiect: 
„Extinderea și reabilitarea infrastructurii 
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Editorul materialului: S.C. Apa Prod S.A Deva
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 
poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin
Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și 

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

S.C. apa prOd S.a. deva 
în calitate de Beneficiar Final și Autoritate Contractantă
Adresa: Calea Zarandului, nr. 43, Deva, Jud. Hunedoara

Telefon: +40 254 234 959, Fax: +40 254 206 007
Email: clienti@apaprod.ro, apaproddeva@yahoo.com

Site web: www.apaprod.ro/proiectposmediu

informații utile:
Dispecerat Regional Deva - NON STOP: Tel.: 0254 227 087
Centrul Operațional Deva – Calea Zarandului, Nr. 43 Tel.: 0254. 227.089
Centrul Operațional Hunedoara – Bld. Republicii nr. 5, Tel.: 0254. 719.086, Fax: 0254.712.296
Centrul Operațional Brad – Str. Cuza Vodă nr. 12, Tel./Fax: 0254.613.644
Centrul Operațional Simeria – Str. Teilor, Bl. 19, Sc. A,  Tel./Fax: 0254.260.935
Centrul Operațional Hațeg – Str. Independenței, Bl. Bucura 1, Sc. C, Tel./Fax: 0254.777.757
Centrul Operațional Călan - Str. Independenței, Bl. 18, Ap.91, Tel./Fax: 0254.731.380
Centrul Operațional Geoagiu – Str. Sanatoriului nr. 4, Tel./Fax: 0254.248.202
Centrul Operațional Sălașu de Sus – Str. Principală nr. 21, Tel./Fax: 0254.779.212

asociația de dezvoltare intercomunitară 
aQua Prest Hunedoara

formată din 
Consiliul Județean Hunedoara, 

Primăriile: Deva, Hunedoara, Simeria, Brad, Călan, Hațeg, Crișcior și Bucureșci
în calitate de Beneficiari Locali

Adresa: Calea Zarandului, nr. 43, Deva, Jud. Hunedoara
Telefon: +40 254 211 200, Fax: +40 254 211 201

E-mail: aquaprest@gmail.com

părțile implicate în gestionarea acestui proiect sunt:

Ministerul Fondurilor Europene
în calitate de Autoritate de Management

Adresa: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Sector 1, Bucureşti
              Telefon: 0372.838.74,  Fax: 0372.838.502


