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În prezent S.C. Apa Prod SA Deva opereaza servicii publice de alimentare cu apa si de
canalizare, in baza Contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
in Municipiile Deva , Hunedoara şi Brad, oraşele Simeria, Hateg, Geoagiu, Calan si comunele
Santamarie Orlea, Bretea Romana, Bacia, Ilia, Criscior, Certeju de Sus, Dobra , Teliucu Superior,
Densus, Pui, Gurasada, Romos, Vetel, Buces, Bucuresci, Harau, General Berthelot, Sarmizegetusa,
Baita şi localităţi adiacente acestora.
S. C. APA PROD S.A. este societate comerciala pe acţiuni având ca obiect principal de
activitate - Captarea, tratarea şi distribuţia apei (cod CAEN 3600) şi activitate secundara Colectarea şi
epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700).
Societatea a fost inregistrata la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara la data
de 25.07.2001 sub nr. J 20/571/2001, CUI-14071095.
Sediul social al societăţii este in Deva, Calea Zarandului nr. 43.
Structura acţionariatului la data prezentă este următoarea:
DENUMIRE ACŢIONAR
Consiliul Judeţean Hunedoara
Consiliul Local Deva
Consiliul Local Hunedoara
Consiliul Local Brad
Consiliul Local Oraştie
Consiliul Local Geoagiu
Consiliul Local Hateg
Consiliul Local Calan
Consiliul Local Simeria
Consiliul Local Ilia
Consiliul Local Dobra
Consiliul Local Sântămarie Orlea
Consiliul Local Bretea Română
Consiliul Local Băcia
Consiliul Local Certeju de Sus

VALOARE CAPITAL (lei)

%

640.870
70.970
70.970
41.870
1.420
5.250
420
420
420
420
420
420
420
420
600
835.310

76,7224
8,4962
8,4962
5,0125
0,1700
0,6285
0,0503
0,0503
0,0503
0,0503
0,0503
0,0503
0,0503
0,0503
0,0718
100

•
•
•

Dezvoltarea activitatii in 2015 a avut loc pe trei directii strategice:
Modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare;
Extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ teritoriale
Continuarea procesului de imbunatatire a performantelor operatorului.

•
•
•
•

Prin modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare s-a urmarit:
Imbunatatirea parametrilor de functionare si reducerea pierderilor de apa;
Reabilitarea/inlocuirea retelelor si echipamentelor cu durata de exploatare depasita;
Retehnologizarea pentru eficientizarea functionarii si a managementului operational;
Reducerea costurilor de exploatare.

Extinderea ariei de operare a fost si va continua sa fie analizata in detaliu de catre conducerea
societatii, iar strategia de extindere pe termen scurt si mediu a fost continuata si in anul 2015.
Avantajele extinderii ariei de operare sunt:
• Furnizarea serviciilor la nivel regional si folosirea sistemelor integrate poate duce la reducerea
risipei de apa, promovarea conservarii resurselor, minimizarea investitiilor si protectia surselor
de apa;
• Cresterea capacitatii de pregatire si implementare a proiectelor de investitii de dimensiuni mari
si organizate regional
• Imbunatatirea calitatii serviciilor funizate, a relatiei cu clientii si a perceptiei acestora privind
operatorul;
• Implementarea de economii de scara cu impact asupra eficientizarii anumitor categorii de
costuri: centralizarea activitatii de facturare si managementul financiar, unitatea de

implementare a proiectului la nivel central, managementul laboratoarelor la nivel centralizat,
etc.

PROIECTE CU COFINANTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANA PROMOVATE DE S.C.
APA PROD S.A. DEVA
I.

Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in
judetul Hunedoara ” derulat în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Mediu in perioada de programare 2007-2013

In cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL ,,MEDIU”, in 19 februarie 2013 s-a
semnat, Contratul de Finantare nr.146005 din 19.02.2013 intre Ministerul Mediului si Schimbarilor
Climatice si SC Apa Prod SA Deva prin care s-a promovat Proiectul regional CCI 2011 RO 161 PR
004 ,, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” .
Contractul de Finantare cu MMSC s-a semnat in baza Deciziei de Aprobare nr.C(2012) 8673 din 28
noiembrie 2012 a Comisiei Europene, cu nr. 41097 de inregistrare in SMIS – CSNR si a Ordinului
ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice nr.217 din 08.02.2013.

Valoarea totala a Proiectului cu TVA este de 599.180.663 lei, in conformitate cu Ordinul nr. 217
din 08.02.2013 al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, din care:
- Valoarea eligibila conform POS Mediu si in conformitate cu Decizia de Aprobare nr. C (2012)
8673 din 28 noiembrie 2012 a Comisiei Europene (fara TVA) este de: 454.403.576 lei
(finantare nerambursabila si contributia financiara a membrilor ADI de la bugetele locale)
- Valoarea Proiectului alta decat cea eligibila conform POS Mediu (fara TVA) este de
29.975.301 lei (contributia SC APA PROD SA la Proiect)

Prin semnarea Actului Aditional nr. 1, din data de 27.09.2013, Contractul de Finantare s-a
modificat dupa cum urmeaza:
Valoarea totala a Proiectului cu TVA este de 580.489.969 lei, in conformitate cu Ordinul nr. 1745
din 12.07.2013 al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, din care:
- Valoarea eligibila conform POS Mediu si in conformitate cu Decizia de Aprobare nr. C (2012)
8673 din 28 noiembrie 2012 a Comisiei Europene (fara TVA) este de: 440.263.222 lei
(finantare nerambursabila si contributia financiara a membrilor ADI de la bugetele locale)
- Valoarea Proiectului alta decat cea eligibila conform POS Mediu (fara TVA) este de
29.042.515 lei (contributia SC APA PROD SA la Proiect)
- Valoarea TVA este de 111.184.232 lei

Prin semnarea Actului Aditional nr. 2, din data de 14.12.2015, durata Contractului s-a modificat
la 43 de luni de la data semnarii Contractului de Finantare -19.02.2013, respectiv pana la data de
30.06.2016.
Proiectul ,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”
reprezinta prima faza cuprinsa in Strategia de dezvoltare pe termen lung (sau in Planul de investitii pe
termen lung) in domeniul apei si apei uzate, asa cum aceasta este dezvoltata in Master Plan-ul pentru
apa si apa uzata al judetului Hunedoara, astfel:
Faza 1: aceasta faza urmeaza sa fie co-finantata de Uniunea Europeana prin Fondul de
Coeziune si cuprinde 6 aglomerari mai mari de 10,000 P.E., care sunt: Hunedoara, Deva, Brad, Hateg,
Calan si Simeria. Investitiile sunt orientate spre retelele de distributie a apei, retelele de canalizare si
statiile de tratare a apei uzate, pentru a oferi o rata de acoperire de mai mare de 90% din populatie.
Faza 2: aceasta faza va acoperi cerintele referitoare la distributia de apa, la canalizare si la
epurarea apei uzate pentru aglomerari care sunt mai mari de 2000 locuitori. Faza 2 trebuie sa fie
terminata pana in 2018, data care coincide cu termenul limita al Directivei C.E. referitoare la

colectarea si epurarea apei uzate si care de asemenea coincide cu conditiile definite in Tratatul de
Aderare. Dupa finalizare, cel putin 90.5% din populatie va fi conectata la sistemul de alimentare cu
apa, la sistemul de canalizare si la statiile de epurare a apei uzate.
Faza 3: aceasta faza va incepe din 2019 pana la sfarsitul Master Plan-ului in 2040. Pe parcursul
acestei faze, alimentarea cu apa va ajunge si in zonele rurale si va furniza apa potabila. De asemenea,
salubrizarea va fi imbunatatita, atat prin masuri adecvate sau prin sisteme de canalizare, cat si prin
statii mici de tratare a apei uzate.
Obiectivul general al Proiectului ,, Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata
in judetul Hunedoara” îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii în sectorul de apă si apa uzata din 6
zone distincte ale judeţului Hunedoara, România, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformitate
din POS Mediu, Tratatul de Aderare şi mai ales din Directiva Europeană 98/83/CE referitoare la
calitatea apei destinate consumului uman, aşa cum a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea
nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile, modificată prin Legea 311/2004, şi Directiva
91/271/CE transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea 352/2005, referitoare la tratarea apei uzate
urbane si îmbunătătirea performantelor operatorului regional SC APA PROD SA Deva, pentru
asigurarea viabilitătii financiare si operationale a acesteia, respectiv pentru dezvoltarea durabilă a
sistemelor de apă si canalizare ale judetului.
Îmbunătăţirile referitoare la tratarea şi distribuirea apei potabile şi la colectarea şi tratarea apei uzate,
se vor implementa pentru Aglomerările Deva (incluzând localităţile Deva, Sântuhalm, Archia),
Hunedoara (incluzând localitătile Hunedoara, Hăsdat), Simeria, Hateg (incluzând localitatile Hateg,
Sântămăria Orlea), Călan (incluzând localităţile Călan Vechi, Călan Nou, Strei Sângiorgiu, Strei,
Ohaba Strei, Strei Săcel) si Brad (incluzând localităţile Brad, Tărătel, Valea Bradului, Criscior,
Bucuresci) localizate în Judeţul Hunedoara şi vor determina conectarea la sisteme a cetăţenilor din
aglomerări şi conformitatea obiectivelor existente cu reglementările directivelor UE.
Obiectivele asociate sunt:
 asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile;
 asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane;
 îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;
 îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite din procesul de epurare si tratare
a apei;
 crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei.
 conformitatea cu Directiva CE 86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a nămolului,
transpusă de Ordinul Ministerului 344/16.08.2004, cu privire la protecţia de mediu a solurilor
atunci când se utilizează în agricultură nămolul din apa uzată.
Componentele proiectului:
In cadrul Proiectului sunt incluse următoarele componente:
o Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, a surselor de apă şi a staţiilor de tratare a
apei;
o Reabilitarea şi modernizarea gospodăriilor de apă (rezervoare de apă, staţii de pompare, etc.);
o Extinderea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă;
o Construcţii de staţii de epurare a apelor uzate;
o Extinderea şi modernizarea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate;
o Asistenţă tehnică pentru Managementul Proiectului, pentru OR si publicitate si
o Consultanta pentru Supervizarea Lucrarilor.
Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de
alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor
regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă si apă uzată se vor implementa in cadrul
Proiectului ,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” prin
finalizarea cu succes a urmatoarelor contracte:
- 10 contracte de lucrari pentru extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in
zonele de aprovizionare / aglomerarile cuprinse in Proiect;
- 2 contracte de servicii pentru asistenta tehnica in supervizarea lucrarilor in cadrul
contractelor de lucrari si de consultanta si asistenta tehnica pentru Managemetul Proiectului.

CONTRACTE DE LUCRARI cuprinse in cadrul Proiectului, sunt:
HD-CL1 - ,,Construirea si reabilitarea aductiunilor de apa bruta, rezervoarelor si statiilor de
pompare apa din Hunedoara, Hateg si Calan’’
HD-CL2 - Construirea si reabilitarea captarilor de apa, statiilor de tratare apa, rezervoarelor
si statiilor de pompare apa in Deva, Simeria si Brad ’’
HD-CL 3 - Reabilitarea sistemelor de tratare si transport pentru alimentarea cu apa a
localitatilor Hateg, Calan, Simeria si Deva’’
HD-CL 4 - Constructie statie noua de epurare a apelor uzate in Calan’’
HD-CL 5 – LOT 1 - „Lucrari pentru reconstructia Statiilor de epurare Deva si Hunedoara’’
HD-CL 5 – LOT 2 - „Constructia platformelor de depozitare a namolului provenit de la
Statiile de epurare Deva si Hunedoara”
HD-CL 7 - „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a
retelei de canalizare din Calan si Hateg ’’
HD-CL 6 - „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune,retelei de distributie si a
retelei de canalizare din Brad’’
HD-CL 8 - „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune,retelei de distributie si a
retelei de canalizare din Hunedoara’’
HD-CL 9 - „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a
retelei de canalizare din Deva si Simeria’’
CONTRACTE DE SERVICII cuprinse in cadrul Proiectului sunt:
HD-SC1 - ,,Asistentă tehnică pentru managementul Proiectului ,,Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara’’
HD-SC2 -,,Supervizarea lucrarilor din cadrul Proiectului ,,Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara”.
Indicatorii de performanta ai Proiectul :
 Pentru sectorul de alimentare cu apă:
- Asigurarea conformării cu cerinţele Directivei 98/83/EC privind calitatea apei destinate
consumului uman transpusă în legislaţia naţională prin legea 458/2002 referitoare la calitatea
apei potabile amendată de legea 311/2004, în aria de proiect;
- Îmbunătăţirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate, în conformitate cu
Directiva de Apă 98/83/EC, în aria de proiect de la 95% în 2010 la 100% în 2015;
- Alimentarea cu apă potabilă de calitate şi în condiţii de siguranţă a aproximativ 175.210
locuitori (din total de 181.106 locuitori în zona de proiect);
- Asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate pe baza principiului
maximizării eficienţei costurilor, calităţii în operare şi suportabilităţii populaţiei;
- Îmbunătăţirea siguranţei alimentării cu apă potabilă prin reabilitarea conductelor uzate
structural;
- Reducerea pierderilor fizice de apă.
Pentru sectorul de apă uzată:

- Asigurarea conformării cu legislaţia naţională şi UE în sectorul de mediu prin implementarea
Directivei 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate orăşeneşti transpusă în
legislaţia naţională prin HG 352/2005 amendată de HG 188/2002, referitoare la colectarea şi
tratarea apelor uzate urbane şi evitarea deversării apelor reziduale neepurate în apele curgătoare
naturale;
- Creşterea calităţii apei de suprafaţă prin minimizarea efectelor poluării produse de aşezării
umane;

-

Colectarea apelor uzate de la aproximativ 178.961 locuitori (2015) şi transportarea în
siguranţă la staţia de epurare;
Diminuarea riscului asupra sănătăţii umane prin extinderea reţelei de canalizare astfel încat
să deservească întreaga populaţie care depinde de sisteme individuale;
Asigurarea accesului la servicii de canalizare de calitate pe baza principiului maximizării
eficienţei costurilor, calităţii în operare şi suportabilităţii populaţiei;
Reducerea infiltraţiilor în sistemul de canalizare şi a riscului de refulare a apei uzate.

Progresul fizic al Proiectului la data de 31.12.2015 este de 98%
Progresul financiar al Proiectului la data de 31.12.2015 este de 81%

Stadiul de realizare a contractelor de lucrari, la data de 31.12.2015 :
 HD-CL1 - ,,Construirea si reabilitarea aductiunilor de apa bruta, rezervoarelor si statiilor de
pompare apa din Hunedoara, Hateg si Calan’’
Progresul fizic este de 86%
Progresul financiar este de 59%
 HD-CL2 - Construirea si reabilitarea captarilor de apa, statiilor de tratare apa, rezervoarelor
si statiilor de pompare apa in Deva, Simeria si Brad ’’
Progresul fizic este de 99%
Progresul financiar este de 92%
 HD-CL 3 - Reabilitarea sistemelor de tratare si transport pentru alimentarea cu apa a
localitatilor Hateg, Calan, Simeria si Deva’’
Progresul fizic este de 99%
Progresul financiar este de 88%
 HD-CL 4 - Constructie statie noua de epurare a apelor uzate in Calan’’
Progresul fizic este de 98%
Progresul financiar este de 92%
 HD-CL 5 – LOT 1 - „Lucrari pentru reconstructia Statiilor de epurare Deva si Hunedoara’’
Contract finalizat
 HD-CL 5 – LOT 2 - „Constructia platformelor de depozitare a namolului provenit de la
Statiile de epurare Deva si Hunedoara”
Contract finalizat
 HD-CL 6 - „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune,retelei de distributie si a
retelei de canalizare din Brad’’
Progresul fizic este de 95%
Progresul financiar este de 58%
 HD-CL 7 - „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a
retelei de canalizare din Calan si Hateg ’’
Progresul fizic este de 100%
Progresul financiar este de 81%

 HD-CL 8 - „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune,retelei de distributie si a
retelei de canalizare din Hunedoara’’
Progresul fizic este de 100%
Progresul financiar este de 79%
 HD-CL 9 - „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si a
retelei de canalizare din Deva si Simeria’’
Progresul fizic este de 94%
Progresul financiar este de 53%

II.

Proiectul ,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in
judetul Hunedoara” derulat în cadrul Programului Operaţional Infrastructura
Mare in perioada de programare 2014-2020

Etapele parcurse pana la 31.12.2015 pentru implementarea Proiectului :

ETAPA I - ELABORARE MASTER PLAN
In vederea definitivarii programului investiţional pe termen mediu şi lung (pe o perioadă
de cel puţin 20 de ani) , Compania S.C. APA PROD S.A. DEVA a elaborat in anul 2014, cu
ajutorul Consultantului SC Ramboll South East Europe SRL, Master Planul revizuit si actualizat,
privind extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judeţul
Hunedoara, avand ca scop identificarea si prioritizarea nevoilor si a investitiilor in vederea obtinerii,
la cele mai mici costuri, a unei conformitati depline cu directivele relevante ale UE si cu
angajamentele Romaniei, la nivel judetean/regional, atat pentru serviciile de apa cat si pentru cele
de apa uzata, avandu-se in vedere dezvoltarea urbana cat si suportabilitatea investitiei.
 OBIECTIVELE SI SCOPUL MASTER PLANULUI
Actualizarea Master Planului existent de apă si apă uzată pentru regiune a fost necesara ca un
prim pas spre elaborarea documentatiei necesare pentru Cererea de Finantare din Fonduri de Coeziune
etapa a-II-a, pentru perioada de finantare prin POS Mediu 2014 – 2020 , si include următoarele
informatii:


Descrierea si inventarierea sistemelor existente de apă si apă uzată din zona de proiect;



Previziunile evolutiei populatiei, previziunile zonei deservite, utilizarea terenurilor în prezent si
planificarea utilizarii viitoare, previziunile cerintei de apă si calitatea apei la consumatori in
perioada urmatoare;



Justificarea selectării unei anumite optiuni de modernizare si extindere a a sistemului de
alimentare cu apa si canalizare, bazată pe nevoi, rentabilitate, fiabilitate, exploatare si
întretinere;



Hărti care să prezinte investitiile propuse pentru modernizarea si extinderea sistemelor de apa
si apa uzata pentru zonele deservite;



Documentatia si descrierea costurilor investitiilor pentru modernizarea si extinderea sistemelor
de apa si apa uzata din județul Hunedoara, in special pentru cele aflate in aria de operare a SC
APA PROD SA DEVA.

 COSTURILE DE INVESTIŢII, PENTRU FIECARE ETAPĂ PREVAZUTE
IN MASTER PLAN

Costuri Totale
(Euro)

291,844,941

Faza 1

Faza 2

Faza 3

Surse de finantare

2014-2021

2022-2028

2029 - 2042

FC

Altele

229,054,669

8,708,739

53,996,532

104,058,237

187,786,704

o Proiectul propus pentru finanţare în Faza I, perioada de programare 2014-2020 se va focaliza in
principal pe zona rurala din aria deservita in vederea atingerii obiectivelor asumate de Romania
prin Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.
o Investitiile prioritare pe termen scurt propuse pentru acest Proiect au fost aprobate de Consiliul
Judetean Hunedoara prin Hotararea nr. 188/26.09.2014 .
o Lucrările care vor fi incluse în Proiectul propus pentru finanţare în Faza I:
I. Lucrari in sistemele de alimentare cu apa
•

Lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apa in zone fara acoperire sau cu furnizare
intermitenta a apei; acestea pot cuprinde printre altele reţele de apă, staţii de tratare, aducţiuni,
staţii de pompare etc. După caz, pot fi incluse şi alte facilităţi necesare pentru funcţionarea
corespunzătoare a sistemelor de apă.

•

Lucrari de reabilitare a componentelor existente ale sistemelor de alimentare cu apa cu risc
important asupra sistemului si implicit asupra sanatatii umane;

•

Lucrari de inlocuire a unor componente ale sistemului de alimentare cu apa determinate de:
o Starea proasta, degradarea componentelor propuse spre inlocuire, vulnerabilitatea
acestora, riscul asupra sistemului si / sau asupra populatiei sau mediului inconjurator,
pierderi de apa excesive;
o Depasirea duratei de viata a componentelor propuse pentru inlocuire;
o Reconfigurarea / optimizarea sistemului de alimentare cu apa determinata de calitatea
precara a apei sau insuficienta acesteia;
o Optimizarea consumurilor de energie si / sau reactivi prin adoptarea unor componente
noi / modificate ale sistemului de alimentare cu apa, SCADA.

Lucrarile se vor adresa sistemelor de alimentare cu apa care deservesc localitati cu un numar
minim de 50 locuitori, dar ca excepţie, cu justificări solide, se pot accepta la finanţare si zone /
localitati/sisteme care deservesc mai putin de 50 locuitori. În ambele situaţii, investitiile trebuie să se
incadreze in valoarea specifica maximă de 1000 Euro/locuitor.
II . Lucrari in sistemele de canalizare
•

Lucrari de extindere a sistemelor de canalizare in zone fara acoperire sau cu acoperire
insuficienta; acestea pot cuprinde printre altele reţele de canalizare, staţii de epurare, facilităţi
pentru geetionarea nămolurilor, colectoare, staţii de pompare etc. După caz, pot fi incluse şi
alte facilităţi necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemelor de canalizare.

•

Lucrari de reabilitare a componentelor existente ale sistemelor de canalizare cu risc important
asupra sistemului, asupra sanatatii umane sau asupra mediului;

•

Lucrari de inlocuire a unor componente ale sistemului de canalizare determinate de:
o Depasirea duratei de viata a componentei propuse pentru inlocuire;

o Starea proasta, degradarea componentelor propuse spre inlocuire, vulnerabilitatea
acestora, riscul asupra sistemului si / sau asupra populatiei sau mediului inconjurator;
o Nivel de infiltratii mare;
o Incidente frecvente de exploatare (blocaje, prabusiri);
o Inundarea unor proprietati sau zone din aglomerare cluster datorita lipsei de capacitate
hidraulica a sistemului de canalizare;
o Reconfigurarea / optimizarea sistemului de canalizare determinata de ratiuni
functionale, energetice, etc.;
o Optimizarea consumurilor de energie si / sau reactivi prin adoptarea unor componente
noi / modificate ale sistemului de canalizare.
Lucrarile se vor adresa sistemelor de canalizare care deservesc aglomerari cu un numar minim
de 2000 locuitori echivalenti, dar ca excepţie, cu justificări solide, se pot accepta la finanţare si
aglomerari/clustere care deservesc mai putin de 2000 locuitori, daca acestea sunt motivate temeinic. În
ambele situaţii, investitiile trebuie sa se incadreze in valoarea specifica maxima de 2000 Euro/locuitor
echivalent.

ETAPA II- DERULAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE A CONTRACTULUI DE
ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A
DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL
HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020
In data de 24.03.2015 a fost demarata procedura de achizitie publica in scopul atribuirii contractului
de servicii „Asistenţă tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de
atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul
Hunedoara, în perioada 2014-2020”.
Valoarea estimata a contractului de servicii este 22.027.046 lei fara TVA.
Documentatia de atribuire a contractului a fost aprobata de catre ANRMAP in data de 23.03.2015 si
publicata in SEAP la data de 24.03.2015 cu Anuntul de participare nr. 158120/24.03.2015 publicat pe
situl www.e-licitatie.ro, sectiunea Anunturi de participare.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor a fost 11.05.2015, iar data de deschidere a ofertelor
12.05.2015.
In data de 19.11.2015 a fost finalizata procedura de achizitie publica a contractului de servicii ,
semnarea contractului urmand a se face dupa alocarea finantarii prin emiterea Ordinului de Finantare
de catre Ministerul Fondurilor Europene.

