
STADIUL DE IMPLEMENTARE A  PROIECTULUI,  LA DATA DE 31.12.2016: 

 

Progresul fizic al Proiectului - 99,97% 

Progresul financiar al Proiectului - 88,70% 

 

 

STADIUL DE REALIZARE A CONTRACTELOR DE LUCRARI,  LA DATA DE 31.12.2016 : 

 

 Contracte de lucrări aflate în Perioada de Notificare  a Defectelor: 

 

 HD-CL1 - Construirea și reabilitarea aducțiunilor de apă brută, rezervoarelor și stațiilor 

de pompare apă din Hunedoara, Hațeg și Călan 
 

 In data de 10.05.2016  Inginerul a emis Certificatul de Receptie la terminarea lucrarilor, cu data 

de 17.02.2016. 

 In data de 03.06.2016 Comisia de Receptie a emis Procesul Verbal la terminarea lucrarilor. 

 

Progresul fizic - 100% 

Progresul financiar - 94,82% 

 
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;  

 Implementarea SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în sistemele de 

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

 

 HD-CL2 - Construirea și reabilitarea captărilor de apă, stațiilor de tratare apă, 

rezervoarelor și stațiilor de pompare apă din Deva, Simeria și Brad; 
 

In data de 25.02.2016 Inginerul a emis Certificatul de Receptie la terminarea lucrarilor cu data de 

31.12.2015.  

In data de 12.04.2016 Comisia de Receptie a emis Procesul Verbal  de  Receptie la terminarea 

lucrarilor. 

 

Progresul fizic - 100% 



Progresul financiar - 97,46% 

 

 
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;  

 Implementarea SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) în sistemele de 

 distribuție apă și sistemele de canalizare din Deva, Simeria și Brad. 

 
 

 HD-CL3 - Reabilitarea sistemelor de tratare și transport pentru alimentarea cu apă a 

localităților din Hațeg, Călan, Simeria și Deva; 
 

In data de 21.04.2016  Inginerul a emis Certificatul de Receptie la terminarea lucrarilor cu data 

de 30.01.2016.  

 In data de 31.05.2016 Comisia de Receptie a emis Procesul Verbal  de  Receptie la terminarea     

lucrarilor. 

 

Progresul fizic - 100% 

Progresul  financiar - 97,47% 

 

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:  

 

 - Reabilitarea stației de tratare apă Sântămăria Orlea;  

 - Reabilitarea rețelei de aducțiune Sântămăria Orlea – Deva pe o lungime de 26 km, pentru  

 alimentarea cu apă potabilă a orașelor Hațeg, Călan, Simeria, Deva și localităților adiacente;  

 - Implementarea SCADA (Sistem de Monitorizare, Control și Achiziții de Date) la nivel  

 regional.  

 

 HD-CL6 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de  distribuție și 

a rețelei de canalizare din Brad 
 

In data de 29.12.2016  Inginerul a emis Certificatul de Receptie la terminarea lucrarilor cu d

 ata de 18.11.2016.  



In data de 28.12.2016 Comisia de Receptie a emis Procesul Verbal  de  Receptie la terminarea  

lucrarilor. 

 

Progres fizic – 100% 

Progres financiar – 60,13% 

 
Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:  

 

Brad  

 Reabilitare 1,926 km rețea de aducțiune;  

 Reabilitare 7,672 km rețea de distribuție a apei;  

 Extindere 18,066 km rețea de distribuție a apei;  

 Extindere 34,462 km rețea de canalizare;  

 Construire 9 stații pompare apă uzată;  

 

Crișcior  

 Reabilitare 2,911 km rețea de distribuție a apei;  

 Extindere 3,282 km rețea de distribuție a apei;  

 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.  

 

 HD-CL7 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a 

rețelei de canalizare din Călan și Hațeg; 
 

 In data de 11.05.2016  Inginerul a emis Certificatul de Receptie la terminarea lucrarilor la data de 

23.12.2015. 

 In data de 11.05.2016 Comisia de Receptie a emis  Procesului Verbal de Receptie la  terminarea 

lucrarilor.  

 

Progresul fizic - 100% 

Progresul financiar - 94,95% 

 
Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:  

 

Hațeg  

 Extindere 1,732 km rețea de aducțiune a apei;  

 Reabilitare 4,734 km rețea de distribuție a apei;  

 Extindere 4,464 km rețea de distribuție a apei;  



 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 a apei;  

 Extindere 3,451 km rețea de distribuție a apei;  

 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. 

 

 

 HD-CL8 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a 

rețelei de canalizare din Hunedoara; 

 

In data de 05.05.2016 Inginerul a emis Certificatul de Receptie la terminarea lucrarilor cu data  de 

29.12.2015. 

In data de 05.05.2016 Comisia de Receptie a emis Procesul Verbal de Receptie la terminarea 

lucrarilor.   

 

Progresul fizic - 100% 

Progresul financiar - 95% 

 

 
Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:  

 

Hunedoara 

 Reabilitare 1,204 km rețea de aducțiune;  

 Reabilitare 5,460 km rețea de distribuție a apei;  

 Extindere 4,564 km rețea de distribuție a apei;  

 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.  

 

 

 

 

 



 HD-CL9 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelelor de distribuție 

apa și a rețelelor de canalizare in Deva si Simeria 

 

In data de 13.06.2016 Inginerul a emis Certificatul de Receptie la terminarea lucrarilor cu data de 

31.03.2016. 

In data de 13.06.2016 Comisia de Receptie a emis Procesul Verbal de Receptie la terminarea 

lucrarilor. 

 

Progresul fizic - 100% 

Progresul financiar - 66,67% 

  

 

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:  

 

Deva  

 Reabilitare 0,118 km conductă de aducțiune;  

 Reabilitare 7,299 km rețea de distribuție apă;  

 Extindere 9,205 km rețea de distribuție;  

 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. 

 

 

 Contracte de lucrări finalizate: 

 

 HD-CL4 – Construcție stație nouă de epurare a apelor uzate în Călan 

 

 In data de 10.12.2015 Comisia de Receptie a emis Procesul Verbal la terminarea lucrarilor. 

Recepția finală a Contractului de lucrări s-a efectuat de către Beneficiar, în data de 10.11.2016. 

 

Progresul fizic : 100% 

Progresul financiar : 100% 

 

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:  

 

Călan 

 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.  

  

 

 HD-CL5 - Lot 1 - Lucrări pentru reconstrucția stațiilor de epurare Deva și Hunedoara.  

 

In data de 22.07.2014 Comisia de receptie a emis Procesul Verbal de Receptie la terminarea 

lucrarilor. 

Recepția finală a Contractului de lucrări s-a efectuat de către Beneficiar, în data de 07.04.2015. 

 

Progresul fizic : 100% 

Progresul financiar : 100% 

 

 
Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:  

 

Deva si Hunedoara  

 Noile stații de epurare construite la Deva si Santuhalm , 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 de epurare 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.  

  

 

 HD-CL5 - 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.  

 

 In data de 09.09.2014 Comisia de receptie a emis Procesul Verbal de Receptie la terminarea 

lucrarilor.  

Recepția finală a Contractului de lucrări s-a efectuat de către Beneficiar, în data de  01.09.2015. 

 

Progresul fizic : 100% 

Progresul financiar : 100% 

 

Beneficii obținute în urma implementării contractului de lucrări:  

 

Deva si Hunedoara  

În incinta stațiilor de epurare construite la Deva și Santuhalm 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. 

 



      

  STADIUL DE REALIZARE A CONTRACTELOR DE SERVICII,  LA DATA DE 31.12.2016 : 

 

 Contract de servicii în derulare:  

 

 HD-SC2 - Supervizarea Lucrărilor pentru Proiectul "Extinderea și reabilitarea 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara"; 

      Termenul finalizarii contractului  30.06.2017; 

Progresul fizic - 99,67% 

Progresul financiar - 90% 

 
În cadrul contractului sunt asigurate servicii de supervizare a lucrărilor executate la nivelul  

Proiectului, din punct de vedere al calităţii, costurilor şi perioadei de implementare a 

contractelor de lucrări, în conformitate cu legile românești referitoare la „Calitatea în  

Construcții”. 

 

 Contracte de servicii in procedura de inchidere:  

 

 HD-SC1 - Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului "Extinderea și 

reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara"; 

          
 Data finalizarii contractului: 01.12.2016 

 Progresul fizic -100% 

 Progresul financiar - 90,06% 

 

 
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. 

 

 Servicii de audit pentru Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Hunedoara”. 

          
            Data finalizarii contractului  30.11.2016 

Progresul fizic : 100% 

Progresul financiar : 95% 

 

 
Obiectivul contractului a constat în asigurarea anuală a unui audit independent al Proiectului 

realizat de un auditor autorizat potrivit legislaţiei în vigoare din România. 

 


