
Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă si apă
uzată în Judeţul Hunedoara

(Valea Jiului)

Proiect cofinanţat din Fondul de 
Coeziune

Buletin informativ editat de Apa Serv Valea Jiului

Noiembrie 2014

Apa Serv Valea Jiului, operator regional pentru servicii de apă şi canalizare pentru zona
Văii Jiului, implementează Proiectul cofinanţat din Fondul de Coeziune, «Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Hunedoara (Valea Jiului)». Proiectul
se realizează cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene din Fondul European de
Coeziune, al Guvernului României şi al Administraţiei Publice Locale. Valoarea eligibilă a
Proiectului este de 168.500.000 de lei iar contribuţia, pe surse de finanţare, este următoarea:

85 % contribuţia Uniunii Europene, din Fondul de Coeziune: 143.225.000 Lei

13 % Buget de Stat: 21.905.000 Lei 

2 % Buget Local: 3.370.000 Lei 

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii în sectoarele de
apă şi canalizare din localităţile incluse în proiectul din Valea Jiului, judeţul 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 potabile,
transpusă în legislaţia naţională prin Legea 311/2004 şi Directiva 91/271/CE transpusă în
legislaţia naţională prin Hotărârea 352/2005, referitoare la epurarea apei uzate urbane.



Localităti incluse în proiect: Petroşani, Vulcan, Lupeni, Uricani, Aninoasa şi Petrila. 

Beneficiile Proiectului se axează asupra următoarelor aspecte:
Îmbunătaţirea infrastructurii de apă şi canalizare în comunităţile din Valea Jiului;
Creşterea calităţii serviciilor de apă şi canal furnizate de Apa Serv clienţilor săi;
Reducerea poluării mediului, printr‐un control mai atent al consumului şi pierderilor
de apă şi prin îmbunătăţirea instalaţiilor de colectare şi tratare a apelor uzate.

Proiectul include şapte contracte de execuţie lucrări, trei contracte de servicii (asistenţă
tehnică pentru management proiect, supervizarea execuţiei lucrărilor şi audit) şi un
contract de furnizare utilaje. Investiţiile prevazute în cadrul Proiectului «Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Hunedoara (Valea Jiului)» sunt:

Contract VJ‐CL01: Extinderea Staţiei de epurare a apei uzate Dănuţoni, Valea Jiului;
Contract VJ‐CL02: Reabilitarea Staţiei de Tratare a apei Valea de Peşti şi a Captării
Lazăru, Valea Jiului;
Contract VJ‐CL03: Reabilitarea Staţiei de tratare a apei Jieţ şi sistemele de clorinare
pentru localităţile Lupeni, Vulcan şi Aninoasa;
Contract VJ‐CL04: Extinderea şi reabilitarea sistemulul de alimentare cu apă şi de
canalizare în aglomerarea Petroşani –Municipiul Petroşani:

Extindere reţele apa – 8975m
Reabilitare reţele apa – 602m
Extindere reţele canalizare – 24079m
Reabilitare reţele canalizare – 1026m
Staţii pompare ape uzate – 2 buc

Contract VJ‐CL05: Extinderea şi reabilitarea sistemulul de alimentare cu apă şi de
canalizare în aglomerarea Petroşani – localitătile Petrila şi Aninoasa:

Extindere reţele apa oras Petrila – 4458m
Extindere reţele canalizare Petrila – 14980m
Staţii pompare ape uzate Petrila – 3 buc
Extindere reţele apa oraş Aninoasa – 4254m
Extindere reţele canalizare Aninoasa – 7030m
Staţii pompare ape uzate Aninoasa – 1 buc

Contract VJ‐CL06: Extinderea şi reabilitarea sistemulul de alimentare cu apă şi de
canalizare în aglomerarea Petroşani –Municipiul Vulcan:

Extindere reţele apă – 7570m
Reabilitare reţele apă – 1434m
Extindere reţele canalizare – 14739m
Reabilitare reţele canalizare – 2683m
Staţii pompare ape uzate – 3 buc

Contract VJ‐CL07: Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din Valea Jiului.
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Progresul contractelor de lucrări aferente proiectului „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Judeţul Hunedoara (Valea Jiului)”

Finalizare Contract de Lucrări CL‐VJ‐05 

«Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare in aglomerarea Petroşani 
– Localitățile Petrila şi Aninoasa – CL‐VJ‐05»

În data de 20.09.2013, ora 12:00, a avut loc la sediul SC APA SERV Valea Jiului SA recepția oficială a
obiectivului «Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare in
aglomerarea Petroşani – Localitățile Petrila şi Aninoasa – CL‐VJ‐05», contract de lucrări nr. 379 din
10.08.2011, parte din Proiectul Major «Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată
în Judeţul Hunedoara (Valea Jiului)», proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul
Operațional Sectorial «Mediu» – Axa prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi
apă uzată, 2007‐2013.

 Valoarea contractului: 22.377.685 Lei (fara TVA)

 Perioada de execuție: 24 luni

 Perioada de notificare a defectelor: 12 luni

Beneficiar: SC Apa Serv Valea Jiului SA
Consultant Supervizare: SC D&D SAFE SRL Petroşani
Constructor: SC HIDROCONSTRUCTIA SA BUCURESTI

Prin realizarea obiectivului sunt asigurate: creșterea calității apei distribuite la consumator si
asigurarea calității şi disponibilității serviciilor legate de apă conform principiilor de eficiență maximă
a costurilor plătite în operare, prin executarea următoarelor lucrări:

 Extindere Rețea apă: Petrila L=4493 m; Aninoasa L= 4027m

 Extindere Rețea canalizare: Petrila; L=14413m; Aninoasa L=6976 m

 Construire Stații de pompare pe rețeaua de canalizare: Petrila – 3 buc.; Aninoasa – 1 buc.

Terminarea lucrărilor la termen şi îndeplinirea obiectivelor stabilite prin contract a fost posibilă numai
printr‐o cooperare activă între părțile implicate, o înțelegere şi o rezolvare pozitivă a problemelor
apărute în perioada de implementare.
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Progresul contractelor de lucrări aferente proiectului „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Judeţul Hunedoara (Valea Jiului)”

Recepția oficială a obiectivului
«Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din Valea Jiului  – VJ‐CL07»

În data de 14.05.2014, a avut loc la sediul SC APA SERV Valea Jiului SA recepţia oficială a obiectivului
«Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din Valea Jiului – VJ‐CL07», contract de lucrări nr. 132 din
24.09.2012, parte din Proiectul Major «Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
Judeţul Hunedoara (Valea Jiului)», proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul
Operaţional Sectorial «Mediu» – Axa prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi
apă uzată, 2007‐2013.

Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din Valea Jiului a constat în achiziţionarea şi implementarea
în sistemele de alimentare cu apă a unor serii de camine echipate cu vane de reducere a presiunii şi
sisteme de transmisie la distanţă a datelor hidraulice. Prin introducerea acestor vane de reglare a
presiunii se urmăreşte delimitarea unor zone de presiune în sistemele de alimentare cu apă. Rolul
acestor zone de presiune este de a reduce optim presiunea în sistemele de alimentare cu apă, ştiut
fiind faptul că pierderile de apă din reţele depind în mod direct de presiunea apei. O alta componentă
principală a acestui contract a fost introducerea în reţea a unor cămine cu debimetre în punctele
importante din punct de vedere al debitelor vehiculate şi al detectării zonelor cu probleme în ceea ce
priveşte pierderile de apă.

In cadrul contractului de zonare a sistemelor de alimentare cu apă au fost executate următoarele
categorii de lucrări: sectorizarea, contorizarea globală şi monitorizarea presiunii în localităţile din
Valea Jiului după cum urmează: Petroşani cu 8 zone şi 4 debitmetre; Vulcan cu 8 zone şi 1
debitmetru; Petrila cu 5 zone şi 2 debitmetre; Aninoasa cu 5 zone şi 1 debitmetru; Lupeni cu 9 zone şi
1 debitmetru; Uricani cu 4 zone şi 2 debitmetre.

Terminarea lucrărilor la termen şi îndeplinirea obiectivelor stabilite prin contract a fost posibilă numai
printr‐o cooperare activă între părţile implicate, o înţelegere şi o rezolvare pozitivă a problemelor
apărute în perioada de implementare.
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Progresul contractelor de lucrări aferente proiectului „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Judeţul Hunedoara (Valea Jiului)”

Finalizare Contract de Lucrări
«Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi

de canalizare în aglomerarea Petroşani – municipiul Vulcan – VJ‐CL06»

În data de 20.05.2014, ora 10, a avut loc la sediul Primariei Municipiului Vulcan recepţia oficială a
obiectivului «Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în
aglomerarea Petroşani – municipiul Vulcan – VJ‐CL06» contract de lucrări nr. 121 din 22.08.2012,
parte din Proiectul Major «Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul
Hunedoara (Valea Jiului)», proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional
Sectorial «Mediu» – Axa prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată,
2007‐2013.
 Valoarea contractului: 16.832.199,09 Lei (fara TVA)
 Perioada de execuţie: 18 luni
 Perioada de notificare a defectelor: 12 luni
 Beneficiar: SC Apa Serv Valea Jiului SA
 Consultant Supervizare: SC D&D SAFE SRL Petroşani
 Constructor: SC HIDROCONSTRUCTIA SA

In cadrul contractului de lucrări Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de
canalizare în aglomerarea Petroşani – municipiul Vulcan au fost executate următoarele categorii de
lucrări:
 extindere reţea distribuţie apă: 7.810 m
 reabilitare reţea distributie apă: 1.182 m
 extindere reţea canalizare: 13.377 m
 reabilitare reţele canalizare: 2.294 m
 montare 4 staţii de pompare pe reţeaua de canalizare

Contractul contribuie astfel la îmbunătăţirea serviciilor prestate de SC APA SERV Valea Jiului SA, la
extinderea ariei de acoperire cu infrastructură şi la îmbunătăţirea calităţii apei, serviciilor şi mediului
şi conformarea la cerinţele stipulate de Directivele Europene în domeniu.

Indeplinirea obiectivelor stabilite prin contract a fost posibilă numai printr‐o cooperare activă între
părţile implicate, o înţelegere corectă şi completă a problemelor apărute pe parcursul perioadei de
implementare si o rezolvare pozitivă a acestora.
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Progresul contractelor de lucrări aferente proiectului „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Judeţul Hunedoara (Valea Jiului)”

Finalizare Contract de Lucrări

“Reabilitarea Statiei de Tratare a apei Jiet si sistemele de clorinare pentru

localitatile Lupeni, Vulcan si Aninoasa”  – VJ‐CL03’’ 

În data de 18.07.2014, ora 10, a avut loc la Staţia de tratare a apei Jiet, recepţia oficială a obiectivului
“Reabilitarea Statiei de Tratare a apei Jiet si sistemele de clorinare pentru localitatile Lupeni, Vulcan si
Aninoasa” – VJ‐CL03’’, parte din Proiectul Major «Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în Judeţul Hunedoara (Valea Jiului)», proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin
Programul Operaţional Sectorial «Mediu» 2007‐2013.

Valoarea contractului este de 9.233.536,70 lei (fara TVA), iar perioada de execuţie a fost de 28 luni, la
care se adaugă perioada de notificare a defectelor: 12 luni.
In cadrul contractului au fost executate următoarele categorii de lucrări: reabilitarea staţiei de tratare
Jieţ cu o capacitate a statiei de 12.960 m3/zi, staţia de reclorinare a apei Vulcan, staţia de reclorinare
a apei Lupeni , staţia de reclorinare a apei Aninoasa.

Contractul contribuie la îmbunătăţirea serviciilor prestate de SC APA SERV Valea Jiului SA, beneficiarul
proiectului, la extinderea ariei de acoperire cu infrastructură şi la îmbunătăţirea calităţii apei,
serviciilor şi mediului şi conformarea la cerinţele stipulate de Directivele Europene în domeniu.

Indeplinirea obiectivelor stabilite prin contract a fost posibilă numai printr‐o cooperare activă între
părţile implicate, o înţelegere corectă şi completă a problemelor apărute pe parcursul perioadei de
implementare si o rezolvare pozitivă a acestora. Supervizarea lucrărilor a fost asigurată de SC D&D
SAFE SRL Petroşani, iar constructorul a fost SC MONI IMPEX SRL.
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Progresul contractelor de lucrări aferente proiectului „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Judeţul Hunedoara (Valea Jiului)”

Finalizare Contract de Lucrări

“Extinderea Statiei de epurare a apei uzate Danutoni, Valea Jiului”  – VJ‐CL01’’ 

În data de 13.10.2014, ora 12, a avut loc la Staţia de epurare a apei uzate Danutoni, recepţia oficială
a obiectivului “Extinderea Statiei de epurare a apei uzate Danutoni, Valea Jiului” – VJ‐CL01’’, parte
din Proiectul Major «Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul
Hunedoara (Valea Jiului)», proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional
Sectorial «Mediu» 2007‐2013.

Valoarea contractului este 22.724.129,47 lei (fara TVA), iar perioada de execuţie a fost de 27 de luni si
6 zile, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor: 12 luni.
In cadrul contractului au fost executate următoarele categorii de lucrări: extinderea treptei biologice
a Statiei de epurare ape uzate Danutoni de la o capacitate de 80.000 PE la o capacitate de 129.000 PE
si instalarea treptei de tratare tertiara pentru intrunirea standardelor de tratare avansata a
efluentului (Directiva 91/271/CEE).

Contractul contribuie la îmbunătăţirea serviciilor prestate de SC APA SERV Valea Jiului SA, beneficiarul
proiectului, la extinderea ariei de acoperire cu infrastructură şi la îmbunătăţirea calităţii apei,
serviciilor şi mediului şi conformarea la cerinţele stipulate de Directivele Europene în domeniu.

Indeplinirea obiectivelor stabilite prin contract a fost posibilă numai printr‐o cooperare activă între
părţile implicate, o înţelegere corectă şi completă a problemelor apărute pe parcursul perioadei de
implementare si o rezolvare pozitivă a acestora. Supervizarea lucrărilor a fost asigurată de SC D&D
SAFE SRL Petroşani, iar constructorul a fost SC HIDROCONSTRUCTIA SA .
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„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Judeţul 
Hunedoara (Valea Jiului)”

Ziua Mondiala a Apei ‐ ,,Apa este viata. Sa o pretuim!’’ – 21.03.2014

Vineri, 21 Martie 2014, ora 11 :30, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, SC APA
SERV Valea Jiului SA – operatorul regional de apa şi canalizare din judetul
Hunedoara, a organizat o vizita la Statia de epurare a apei Danutoni, in
cadrul evenimentului ,,Ziua portilor deschise” ‐ Ziua Mondiala a Apei ‐ ,,Apa
este viata. Sa o pretuim!’’.

In calitate de Operator Regional pentru servicii de apa şi canalizare pe
Judetul Hunedoara, SC APA SERV Valea Jiului SA a invitat elevii Scolii
Gimnaziale “Avram Stanca” – Petrosani, intr‐o scurta excursie educativa la
unul din obiectivele care apartin sistemului apelor uzate – Statia de epurare
a apei uzate Danutoni.

Vizitatorii, au fost insotiti in turul statiei (inclusiv in laboratorul de analize) de
catre reprezentantii operatorului de apa şi canalizare, care le‐au prezentat,
procesul complex de epurare a apei si beneficiile pentru locuitorii si natura
din Valea Jiului. La sfarşitul turului, le‐au fost inmanate diplome de
participare la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Apei,
materiale educative pentru diseminarea informatiilor privind consumul
sustenabil de apa, stoparea poluarii mediului, importanta accesului la o apa
curata: o apa curata inseamna o viata sanatoasa, dreptul la un mediu
sanatos, etc.

Scopul acestui eveniment a fost acela de a informa cat mai multi cetateni
despre importanta extinderii si reabilitarii infrastructurii de apa si apa uzata
in Judetul Hunedoara (Valea Jiului), contribuind la educatia civica si ecologica
a elevilor din aceasta scoala, dar si la cresterea gradului de constientizare a
publicului tinta asupra obiectivelor proiectului si rezultatelor acestuia dar si
asupra faptului ca apa este un bun public si are o valoare economica si
sociala pentru toti cei care depind de ea si o folosesc (,,Apa este viata’’), iar
dezvoltarea si managementul in domeniul apei trebuie sa se bazeze pe o
abordare participativa, implicand pe toti cei care au nevoie de apa.
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Progresul contractelor de lucrări aferente proiectului „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Judeţul Hunedoara (Valea Jiului)”

Saptamana ,,Scoala altfel’’ ‐ ,,Sa stii mai multe despre apa, 
sa fii mai responsabil!’’ 
08.04.2014  ~ 10.04.2014

Marti, 8 Aprilie 2014 si Joi, 10 Aprilie 2014, cu ocazia
saptamanii ,,Scoala altfel’’, SC APA SERV Valea Jiului SA –
operatorul regional de apa şi canalizare din judetul Hunedoara,
a organizat o vizita la Statia de tratare Taia, in cadrul
evenimentului ,,Vizita in unitati de invatamant” ‐ ,,Sa stii mai
multe despre apa, sa fii mai responsabil!’’. Invitatii au fost elevi
provenind din doua scoli din Petrila: Scoala Gimnaziala I.D.
Sirbu si Scoala Gimnaziale nr. 5.

„9 Mai – Ziua Europei!” 
,,Sunt cetatean European. Sunt cetatean responsabil: 

Pretuiesc apa!’’– 09.05.2014

Vineri, 9 Mai 2014, ora 10:00, cu ocazia ,,Zilei Europei’’, SC APA
SERV Valea Jiului SA – Operatorul Regional de apa şi canalizare a
organizat o vizita la Statia de tratare Jiet, in cadrul
evenimentului ,,Vizita in unitati de invatamant” ‐ ,,Sunt cetatean
European. Sunt cetatean responsabil: Pretuiesc apa!’’

In calitate de Operator Regional pentru servicii de apa şi
canalizare, SC APA SERV Valea Jiului SA a invitat elevii Scolii
Gimnaziale nr. 5 din Petrila intr‐o scurta excursie educativa la
unul din obiectivele care apartin sistemului de alimentare cu
apa – Statia de tratare a apei Jiet.

Scopul acestui eveniment a fost acela de a informa cat mai
multi cetateni despre importanta extinderii si reabilitarii
infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Hunedoara (Valea
Jiului), contribuind totodata la educatia civica si ecologica a
elevilor din aceasta scoala, la cresterea gradului de
constientizare a publicului tinta asupra obiectivelor proiectului
si rezultatelor acestuia, dar si asupra sprijinului pe care Uniunea
Europeana il acorda Romaniei, in eforturile sale de protejarea
mediului inconjurator, prin acordarea de finantari
nerambursabile pentru modernizarea sistemelor de apa/canal.
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Progresul contractelor de lucrări aferente proiectului „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Judeţul Hunedoara (Valea Jiului)” ]

Joi, 5 Iunie 2014, ora 10:30, cu ocazia ,,Zilei
Mondiale a Mediului’’, SC APA SERV Valea Jiului SA –
Operatorul Regional de apa şi canalizare a organizat
o vizita la Statia de tratare Jiet, in cadrul
evenimentului ,,Vizita in unitati de invatamant” ‐
,,Prietenul Mediului’’.

In calitate de Operator Regional pentru servicii de
apa şi canalizare, SC APA SERV Valea Jiului SA a
invitat elevii Scolii Generale I. G. Duca din Petrosani
intr‐o scurta excursie educativa la unul din
obiectivele care apartin sistemului de alimentare cu
apa – Statia de tratare a apei Jiet, Ziua Mondiala a
Mediului fiind un bun prilej de a‐i implica atat pe
copii cat si pe adulti în derularea de activităţi care să
ducă la creşterea gradului de conştientizare asupra
problemelor ecologice legate de prevenirea poluării
şi protejarea surselor de apă ale comunităţii.

„5 Iunie – Ziua Mondiala a Mediului!”  
,,Prietenul Mediului’’ – 05.06.2014

Miercuri, 1 Octombrie 2014, ora 11:30, SC APA SERV Valea Jiului SA – operator
regional de apã şi canalizare din judeţul Hunedoara, a organizat o vizitã la Staţia de
tratare a apei Jieţ cu ocazia evenimentlui ,,Ziua Mondialã a Habitatului’’.

Vizitatorii, elevi ai Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu’’ din Petroşani, au primit
materiale educative conţinând informaţii detaliate despre modul în care starea
mediului înconjurator, depinde numai şi numai de fiecare dintre noi, despre cum ne
afecteazã în mod direct viaţa şi sãnãtatea. ,,Un mediu curat – o viaţa sãnãtoasã”, ar
trebui sã fie o devizã pentru întreaga populaţie a globului fiind nevoie de mai multã
atenţie şi de mai multã responsabilitate din partea fiecãrui cetãţean pentru a trãi într‐
un mediu curat, pentru a respira aer curat, pentru a bea apã curatã şi pentru a putea
folosi condiţiile de viaţã pe care ni le oferã natura. De asemenea, elevilor li s‐au expus
consecinţele faptului cã oamenii trateazã cu neglijenţã acest aspect important al vieţii
lor, ceea ce duce la agravarea procesului de poluare şi distrugere a mediului şi implicit
la distrugerea sãnãtãtii fiecãruia dintre noi şi a celor din jur.

,,Ziua Mondialã a Habitatului’’
,,Un mediu sãnãtos – o viaţã sãnãtoasã!’’ – 01.10.2014
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,,ZIUA MONDIALA A APEI – APA 
ESTE VIATA. SA O PRETUIM!’’ ‐
VIZITA LA STATIA DE EPURARE A 
APEI DANUTONI, 21.03.2014

OB. 31 STATIE DE POMPARE NAMOL 
PRIMAR SI IN EXCES

(VJ CL‐01)

REABILITAREA  STAŢIEI  DE  TRATARE  A  APEI  
VALEA  DE  PEŞTI  ŞI  A  CAPTĂRII  LAZĂRUL,  

VALEA  JIULUI (VJ CL‐02)

REABILITAREA STATIEI DE TRATARE A 
APEI JIET ŞI SISTEMELE DE CLORINARE 

PENTRU LOCALITĂTILE LUPENI, 
VULCAN ŞI ANINOASA (VJ‐CL03)

1 OCTOMBRIE – ZIUA MONDIALA A 
HABITATULUI – UN MEDIU 

SANATOS O VIATA SANATOASA!’’ ‐
VIZITA LA STATIA DE TRATARE A 

APEI JIET, 01.10.2014

OB. 04 – 06  STATIE  DE  FILTRE (VJ 
CL‐02)

OB. 05 STATIE REACTIVI
(VJ CL‐02)

OB. 19 CENTRALA TERMICA
(VJ CL‐02)

OB. 04‐ 06 STATIE DE FILTRE
(VJ CL‐02)

OB. 18 RETELE EXTERIOARE
(VJ CL‐02)

PROMOVARE EVENIMENT 
EXPOAPA 2014, 16‐18.06.2014, 

BUCURESTI

REFACERE SISTEM RUTIER CU ASFALT 
– STR. MALEIA 
(VJ CL‐04)

CANALIZARE PETROSANI – STR. G‐RAL V. 
MILEA – REFACERE SISTEM RUTIER TIP A 2 .8. 

(VJ CL‐04)

STR. CRIVIDIA
(VJ CL‐06)

SP3
(VJ CL‐06)

CD 6 REZERVOARE ZĂNOAGA
(VJ‐CL07) 

REABILITAREA  STAŢIEI  DE  TRATARE  
A  APEI  VALEA  DE  PEŞTI  ŞI  A  

CAPTĂRII  LAZĂRUL,  VALEA  JIULUI 
(VJ CL‐02)

«EXTINDEREA STATIEI  DE EPURARE A APEI 
UZATE DANUTONI, VALEA – JIULUI – VJ CL‐

01»

RECEPTIE «EXTINDEREA STATIEI  DE 
EPURARE A APEI UZATE DANUTONI, 

VALEA – JIULUI – VJ CL‐01»

«EXTINDEREA STATIEI  DE EPURARE A 
APEI UZATE DANUTONI, VALEA –

JIULUI – VJ CL‐01»

,,9 MAI – ZIUA EUROPEI! – SUNT 
CETATEAN EUROPEAN. SUNT 

CETATEAN RESPONSABIL: PRETUIESC 
APA!’’ ‐ VIZITA LA STATIA DE TRATARE 

A APEI JIET, 09.05.2014

RECEPTIE «REABILITAREA STATIEI DE 
TRATARE A APEI JIET SI SISTEMELE DE 
CLORINARE PENTRU LOCALITATILE 
LUPENI, VULCAN SI ANINOASA – VJ‐

CL03»

RECEPTIE «ZONAREA SISTEMELOR DE 
ALIMENTARE CU APĂ DIN VALEA JIULUI  – VJ‐

CL07»

RECEPTIE «ZONAREA SISTEMELOR DE 
ALIMENTARE CU APĂ DIN VALEA JIULUI  –

VJ‐CL07»

RECEPTIE «REABILITAREA STATIEI DE 
TRATARE A APEI JIET SI SISTEMELE DE 
CLORINARE PENTRU LOCALITATILE 
LUPENI, VULCAN SI ANINOASA – VJ‐

CL03»



Pentru implementarea proiectului «Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în Judeţul Hunedoara (Valea Jiului)» a fost înfinţată în cadrul operatorului regional
SC Apa Serv Valea Jiului SA Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), aflată sub
directa coordonare a d‐nei Monica Tarcea ‐ Manager de Proiect. Managerul UIP este
principala persoană de contact în relaţiile SC Apa Serv Valea Jiului SA cu toate părţile
relevante, având responsabilitatea şi autoritatea de a decide şi determina fiecare act
legat de implementarea tehnică a proiectului.

Echipa UIP este alcatuită din specialişti tineri, de formaţie tehnico‐economică ce vor
asigura coordonarea contractelor de asistenţă tehnică şi lucrări. Pe durata realizării
Proiectului, UIP va colabora cu echipele de consultanţi pentru a alatura experienţei
acestora în implementarea proiectelor, expertiza proprie Văii Jiului şi a situaţiei locale.

Echipa

Contact

Material informativ publicat în cadrul proiectului «Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Hunedoara (Valea Jiului)»
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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