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Prezentare generală 

  S.C. APA PROD S.A. DEVA a fost înființată în anul 2001 , 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.  

 

Aria de operare 

Operarea serviciilor se realizează în 130 de localități din județ, fără Valea Jiului, 

deservind aproximativ un număr de 179.901 locuitori cu servicii de apă și 

145.758 locuitori cu servicii de canalizare.  

 

Certificări 

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 de către Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor 

Comunitare de Utilităţi Publice. 

 

Tarife 
 
Apa Prod SA practică un tarif unic, reglementat  de ANRSC., respectiv: 

APA POTABILA: 4.15 lei/mc pentru populație, inclusiv T.V.A. 3.81 lei/mc pentru 

restul utilizatorilor, exclusiv T.V.A.  

CANALIZARE-EPURARE: 2,975 lei/mc pentru populație, inclusiv T.V.A. 2,50 lei/

mc pentru restul utilizatorilor, exclusiv T.V.A  

Tariful nu a fost majorat în cursul anului 2017. 
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APĂ POTABILĂ 

Captare, tratare, distribuție 

 Apa Prod SA administrează 19 stații de captare, 15 stații de tratare a apei, 4 

stații de clorinare, 54 de complexe de înmagazinare a apei și 51 de stații de 

pompare apă. Lungimea  magistralelor de aducțiune este 184,5 km, iar a 

rețelelor de distribuție depășește 1090 km. 

 În anul 2017, aria de operare a Apa Prod S.A. a fost extinsă în comunele Vețel,  

Totești, Răchitova și Șoimuș. Numărul clienților a crescut față de anul 2016, fiind 

preluate în administrare rețelele de distribuție a apei potabile și obiectivele 

funcționale aferente din localitățile Vețel, Herepeia, Leșnic, Șoimuș, Bălata, 

Boholt, Păuliș, Chișcădaga, Bejan, Boița, Ciula Mare, Ciula Mică și Vălioara. 

 Cantitatea de apă distribuită, în 2017, a fost 9.568.571 mc, din care 6.642.246 

către populație, iar 2.926.325 către agenți economici. Comparativ cu anul 2016, s

-a constatat o creștere a producției de apă cu peste 900 de mii de metri cubi. 

La sfârșitul anului 2017, 

număr total de clienți cu 

care Apa Prod S.A . are 

încheiate contracte a fost 

52.662 din care: 

 persoane fizice — 48.622 

 agenți economici—3.107 

 asociații de proprietari—

616 

 instituții publice—320 
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Gradul de contorizare la nivel de 

operator  

Centrul Operațional Deva—99,78% 

Centrul Operațional Brad—98,79% 

Centrul Operațional Geoagiu—99,62% 

Centrul Operațional Simeria—99,57% 

Centrul Operațional Hațeg—99,04% 

Centrul Operațional Călan—99,92% 

Centrul Operațional Hunedoara—98,78% 

Centrul Operațional Sălașu de Sus—

99,18% 

Centrul Operațional Totești—100% 

Număr branșamente la  

finalul anului 2017 

CO Deva 11.904 

CO Hunedoara 7.427 

CO Hațeg 5.648 

CO Sălașu de Sus 2.094 

CO Călan  3.666 

CO Simeria 5.033 

CO Geoagiu 2.144 

CO Brad 3.497 

CO Totești 1.335 



APĂ UZATĂ 

Canalizare, epurare 

 Apa Prod S.A. gestionează  17 stații de epurare a apei uzate, treaptă mecanică, 

biologică și terțiară. Cele mai mari dintre acestea deservesc sistemele 

hidroedilitare ale municipiilor Deva și Hunedoara, dimensionate pentru 90.000 și, 

respectiv, 95.000 locuitori echivalenți, având un debit maxim orar de 1.666 litri/

secundă. 

 Rețeaua de canalizare a fost extinsă în 2017 în comunele Șoimuș, Răchitova, 

Totești, și orașele Geoagiu și Simeria. 

 Lungime totală a rețelelor de canalizare este 655 de km, cu aproape 80 km mai 

mult decât la sfârșitul anului 2016. 
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        La sfârșitul anului 2017, în evidențele Operatorului regional existau 24.612 

racorduri la rețeaua de canalizare.  Cantitatea de apă epurată anul trecut a fost 

7.822.782 mc, din care: 

 canal menajer — 6.184.574 mc; 

 canal pluvial —1.638.208 mc. 

 Producția totală de biogaz, în anul 2017, a fost 202.063 mc. Cea mai mare 

producție de biogaz s-a înregistrat la Stația de epurare Deva —127.239 mc, în 

timp ce Stația de epurare Hunedoara a produs 74.824 mc de biogaz. 

 Din totalul de 130 de localități în care operează Apa Prod S.A., 75 %  dispun de 

rețea de canalizare. Serviciul de canalizare este asigurat în procent de 99%în 

municipii și de peste 90% în orașe. Există situații în care, deși există rețea de 

canalizare în localitate, gradul de conectare a populației la acest sistem este 

foarte scăzut.  

40de kilometri este 

lungimea  pe care au fost 

decolmatate rețelele de 

canalizare  încursul anului 2017. 

Cele mai mari probleme s-au 

înregistrat  în aria de operare a 

centrelor operaționale  Geoagiu 

și Hunedoara, unde rețeaua de 

canalizare a fost decolmatată pe 

o lungime de 23 , respectiv 6 

kilometri. Cele mai puține 

probleme s-au înregistrat în aria 

de operare a Centrului 

Operațional Deva unde nu a fost  

necesară decolmatarea rețelelor. 

Număr total racorduri de 

canalizare—decembrie 2017 

CO Deva 7.778 

CO Hunedoara 6.903 

CO Hațeg 2.659 

CO Sălașu de Sus 557 

CO Călan 1.372 

CO Simeria 2.328 

CO Geoagiu 1.374 

CO Brad 1.450 

CO Totești 191 



Activitatea în Centrele Operaționale 

 Activitatea Apa Prod SA este gestionată de  nouă centre operaționale; Deva, 

Hunedoara, Brad, Călan, Simeria, Hațeg, Sălașu de Sus, Totești și Geoagiu. 

Fiecare dintre aceste centre operaționale are în administrarea sistemul de apă  

și canalizare din mai multe localități. 

 Pentru eficientizarea activității, în luna septembrie 2017 a fost înființat Centrul 

Operațional Totești care cuprinde localitățile: Totești, Cârnești, Păclișa, Reea, 

Boița, Ciula Mare, Ciula Mică, Vălioara, General Berthelot, Fărcădin, Tuștea, 

Livezi,  Sarmizegetusa, Breazova, Hobița Grădiște, Densuș, Hățăgel, Peșteana, 

Peștenița, Ștei. 

 

 La nivelul Apa Prod SA, în 2017 au fost înregistrate și remediate 1.923 de 

avarii la sistemul de alimentare cu apă și 2.785 la sistemul de canalizare.  Au 

fost verificate metrologic și, acolo unde a fost cazul, înlocuite peste 5.600 de 

apometre.  
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Dispecerate Apa Prod S.A. 

cu program non-stop 

DEVA – 0254 227087 / 0727 
228439 

HUNEDOARA – 0254 712006 / 

        0749 144250  

SIMERIA – 0730 220938  

CĂLAN – 0730 220937  

HAȚEG – 0254 777757  

BRAD – 0725 119092  

 Producția totală facturată utilizatorilor din aria de operare a fost, la sfârșitul anului 

trecut, 9.568.571 de metri cubi.  

 În ceea ce privește activitatea Sectorului Mentenanță, planificarea realizată la 

începutul anului a fost respectată. În acest sens, din cele 5.319 utilaje planificate la 

revizie în anul 2017, la tot atâtea utilaje s-a executat revizia. Au fost înregistrate 101 

defecțiuni în funcționarea diferitelor utilaje, toate fiind remediate. 
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Monitorizare calitate apă potabilă 

Apa potabilă furnizată populației este monitorizată continuu. Zilnic, în 

laboratoarele societății, sunt efectuate analize ale parametrilor de calitate  ai 

apei potabile. Numărul total de analize efectuate în cursul anului 2017 este  

5.693. 

Valori medii anuale ale principalilor parametrii ai 

apei potabile în rețeaua de distribuție 

Parametru chimic și 

microbiologic 

Valoarea 

admisă 

reglementată 

UM Valoarea 

medie 2017 

pH 6,5-9,5 Unități pH 7,09 

Conductivitate 2500 µ S/cm 97,6 

Cloruri 500 mg/l 4,76 

Indice de permanganat Max. 5 mg  O2/l 1,79 

Suma de calciu și magneziu Min. 5 D 2,24 

Turbiditate Max. 5 NTU 2,08 

Clor rezidual liber 0,5 mg/l 0,46 

Nitriți 0,5 mg/l 0,0048 

Amoniu 0,5 mg/l 0,0081 

Aluminiu 0,2 mg/l 0,014 

Azotați 50 mg/l 4,43 

Fier 0,2 mg/l 0,021 

Escherichia coli, bacterii 

coliforme 

0 Nr./100 ml 0 

Enterococi intestinali 0 Nr./100 ml 0 

Clostridium perfringens 0 Nr. /100 ml 0 

Nr.colonii la 22°  și  37° Nicio  

modificare 

anormală 

Nr. Colonii / 

100 ml 

Nicio 

modificare 

anormală (2; 

3) 
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PROIECTE ÎN DERULARE 
CU FINANȚARE DE LA UNIUNEA 

EUROPEANĂ 
 

 

Pag. 13 

 S.C. APA PROD S.A. Deva, în calitate de operator regional pentru serviciile de 

alimentare cu apă și canalizare, implementează urmatoarele Proiecte cu 

finanțare de la Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional 

Infrastructură Mare în perioada  de programare 2014-2020: 

Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Hunedoara” - faza II 

 

 Contractul de Finanțare în valoarea de 75.257.313 lei cu TVA, s-a semnat în 

data de 08.11.2016 între S.C. APA PROD S.A. Deva în calitate de Beneficiar al 

finanțării și Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de 

Management. 

Stadiul de implementare a  Proiectului,  la data de 31.12.2017: 

Progresul fizic al Proiectului - 100,00% 

Progresul financiar al Proiectului – 99,04% 
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Obiectivele de investiții principale realizate  în cadrul Proiectului în localitățile 

Deva, Simeria, Hunedoara, Călan , Hațeg, Brad, Crișcior, Bucureșci: 

Reabilitare 1 captare apă brută la Crișcior;  
Reabilitare 2 stații de tratare apă : Sântămărie Orlea și Crișcior ;  
Construcție și reabilitare 14 complexe de înmagazinare apă;  
Construcție 13 stații de pompare apă;  
Reabilitare aproximativ 32 km rețele de aducțiune din care 26 km reprezintă 

reabilitarea rețelei de aducțiune Sântămărie Orlea-Deva pentru alimentarea cu 
apă potabilă a orașelor: Hațeg, Călan, Simeria, Deva și localitățile adiacente;  

Extindere aproximativ 43 km rețea de distribuție apă și execuție 1726 
branșamente noi;  

Reabilitare aproximativ 33 km rețea de distribuție apă; 
Construcție 3 stații de epurare apă uzată: Deva, Hunedoara și Călan;  
Construcție și reabilitare 29 stații de pompare apă uzată;  
Extindere aproximativ 0,6 km colector de canalizare;  
Extindere aproximativ 86 km rețea de canalizare și execuție 4181 racorduri noi;  
Reabilitare aproximativ 15 km rețea de canalizare; 
Implementare Sistem de Monitorizare, Control și Achiziție Date (SCADA) în 

sistemul de distribuție apă și sistemul de canalizare, la nivel regional și local; 
Achiziționare Aplicație Software pentru echipamentul GIS; 
Achiziționare Aplicație pentru managementul activelor; 
Achiziționare de echipamente necesare operatorului regional pentru 

monitorizarea, operarea și investigarea sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, după cum urmează: 

 Echipament de detectare a pierderilor de apă în rețelele de alimentare cu apă; 
Echipament mobil pentru inspecția rețelelor de canalizare (CCTV);  
Echipament GIS (Sistem de Informații Geografice); 
Autocurățitor pentru spălarea sub presiune și aspirația rețelelor de canalizare. 

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;  

Imbunătățirea siguranței în furnizarea apei;  
Reducerea pierderilor fizice de apă în sistemul de alimentare cu apă;  
Reducerea infiltrațiilor în sistemul de canalizare;  
Imbunătățirea condițiilor de mediu;  
Menținerea în limitele suportabilității a tarifelor percepute pentru serviciile 

prestate de operatorul regional.  
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Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de 

atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată în județul Hunedoara,  în perioada 2014-2020. 

Contractul de finanțare în valoare de 6.137.709,49 lei cu TVA s-a semnat în data de 

27.03.2017 între S.C. APA PROD S.A. Deva în calitate de Beneficiar al finanțării și 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în 

calitate de Autoritate de Management. 

 

În data de 10.04.2017 s-a semnat contractul de servicii „Asistență Tehnică pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în 

perioada 2014-2020” între Asocierea formată din S.C. Interdevelopment SRL 

București și S.C. Fichtner Environment SRL București și Beneficiarul proiectului S.C. 

Apa Prod S.A. Deva.  

Contractul de servicii se derulează  în două etape, după cum urmează:     

Etapa I – Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor 
de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020;  

 
Etapa II – Asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor, conform Legii 

10/1995 cu modificările și completările ulterioare în calitate de Proiectant 
General; 
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Scopul etapei I a acestui contract este 
acordarea de sprijin managerial, calificat şi eficient 
necesar Autorității Contractante pentru 
implementarea cu succes a Proiectului, în 
conformitate cu  prevederile Contractului de 
Finanţare.  

 

Obiectivul general al Asistenței tehnice în 
etapa I constă în elaborarea documentațiilor 
tehnico- economice necesare pentru continuarea 
strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de 
apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor 
asumate de România prin Tratatul de aderare la 
Uniunea Europeană, precum și sprijin din partea 
Consultantului Asistență Tehnică pe parcursul 
procesului de aprobare a Aplicației de Finanțare.  

Obiectivele specifice ale Asistenței tehnice constau în: 

 

● Pregătirea Aplicației de Finanțare și a documentelor suport 
(Studiu de Fezabilitate, Analiză Instituțională, documentații 
aferente procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului 
(EIM) inclusiv documentațiile necesare pentru obținerea 
avizului Natura 2000 ori a declarațiilor Natura 2000, Analiză 
Economică și Financiară inclusiv Analiza Cost Beneficiu în 
stransă corelare cu Master Planul revizuit; 

 

●  Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilității 
proiectului propus (din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, mediu, evaluarea riscurilor determinate de 
schimbările climatice, măsurilor privind adaptarea la 
schimbările climatice și diminuarea efectelor acestora) 
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● Realizarea documentațiilor de atribuire 
pentru contractele de lucrări și 
contractele de servicii rezultate din 
Planul de achiziții care trebuie să fie 
parte a Studiului de Fezabilitate, inclusiv 
elaborarea proiectelor tehnice la nivel de 
detalii de execuție pentru toate lucrările 
care urmează a fi executate în cadrul 
unor contracte de tip FIDIC Roșu, 
conformarea cu prevederile Legii 
10/1995 privind calitatea în construcții, 
respectiv elaborarea documentațiilor 
pentru avize, acorduri, autorizații, 
documentații tehnice precum și 
verificarea tehnică de către verificatori 
tehnici atestați pentru domeniile specifice 
infrastructurii de mediu-sector apă și apă 
uzată; 

 

● Organizarea a cel puțin două seminarii 
de prezentare a Studiului de Fezabilitate 
și a Documentațiilor de atribuire.  

Stadiul contractului la 31 decembrie 2017 

Pregătirea documentelor suport aferente 

Aplicației de Finanțare, respectiv 

elaborarea Studiului de fezabilitate 

preliminar și a  studiilor de teren la faza de 

studiu de fezabilitate. 



Raport financiar 
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Lei 2015 2016 2017 

Active  imobilizante 384.028.959 414.382.255 438.894.799 

Active circulante 19.760.073 32.975.476 17.579.751 

Datorii cu termen de 

plată mai mare de 1 

an (KFW și BERD) 

49.422.958 49.340.295 41.957.100 

Capitaluri proprii 6.547.972 7.827.300 8.105.068 

Contul de  profit și pierderi 

Lei 2015 2016 2017 

Venituri din exploatare 48.057.995 52.825.597 54.290.087 

Cheltuieli din exploatare 44.608.336 50.155.254 51.841.912 

Rezultatul de exploatare 3.449.659 2.670.343 2.448.175 

Venituri financiare 10.359 25.253 22.535 

Cheltuieli financiare 1.167.084 1.053.927 1.344.150 

Rezultatul financiar -1.156.725 -1.028.674 -1.321.615 

Venituri totale 48.068.354 52.850.853 54.312.622 

Cheltuieli totale 45.775.420 51.209.181 53.186.062 

Rezultat brut 2.292.934 1.641.669 1.126.560 

Impozit pe profit 260.456 362.341 171.301 

Rezultatul net al exercițiului 2.032.478 1.279.328 955.259 



Relații publice 

Biroul de presă 

 În cursul anului 2017, au fost emise  șapte comunicate de presă și au fost 

publicate în mass media locală, în total, 91 de articole. În ceea ce privește 

campaniile de informare și promovare a societății, Biroul de presă s-a implicat în 

organizarea a șase evenimente: Expo Apa, aplicația ApaProd pentru telefonul 

mobil, 1 Martie, 8 Martie, „Canalizarea nu e coș de gunoi”. De asemenea, cu 

ocazia Zilei Mondiale a Apei au fost organizate lecții deschise în școli din Dobra, 

Bretea Română și Cristur. 
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 Activitatea de relații publice, în cadrul Apa Prod S.A., este gestionată de către 

Serviciile de Relații cu Clienții și de către Biroul de presă. 

 În cursul anului 2017, la Serviciile de relații cu clienții au fost primite 276 de 

sesizări/reclamați de la clienții societății. Răspunsurile emise s-au încadrat în 

termenul legal de 30 de zile, durata medie de răspuns fiind de 25 de zile. 

 Pe rețeaua de socializare, au fost adresate 130 de sesizări/reclamații de 

către consumatori. Toate au  primit răspuns, durata medie de transmitere a 

acestuia fiind 2 ore. 

În ceea ce privește sesizările/reclamațiile primite la centrele operaționale, cele 

mai multe au fost adresate centrelor din Hunedoara și Brad, cu 32 și, respectiv, 

20 de sesizări.  



Apa Prod SA a primit „Premiul Național” din 

partea Camerei de Comerț și Industrie a 

României.  

Apa Prod SA a fost selectată în acest Top dintr-un 

total de 661.533 de firme din întreaga țară, care 

au depus bilanțul pe anul 2016. Operatorul 

Regional de apă și canalizare s-a clasat pe locul 

al VII-lea în domeniul Serviciilor, la categoria 

Întreprinderi foarte mari, cu obiect de activitate  

Captarea, tratarea și distribuția apei potabile. 

 

În primele zece locuri ale Topului Național al Firmelor au fost incluse 12.377 de 

companii, adică 1,9 la sută din totalul societăților comerciale active din țară. 

Aceste societăți comerciale de top, din care face parte și Apa Prod SA Deva, 

realizează 57 la sută din cifra totală de afaceri a tuturor firmelor din România. 

Apa Prod S.A., locul VII în Topul Național al Firmelor din 

România 

Rezultatele economico-

financiare deosebite au plasat 

Operatorul Regional Apa Prod 

S.A. pe locul I în Topul  Firmelor 

din județul Hunedoara, la 

categoria Captarea, tratare și 

distribuția apei.  

Locul I la nivel județean Apa Prod S.A., prezentă la 

Expo Apa 2017 
       Operatorul Regional Apa Prod S:A. A 

fost prezent, alături de operatorii de apă și 

canalizare din țară, la Expo Apa—

eveniment dedicat tuturor specialistilor din 

domeniul apei. Ediția  din 2017 a 

însemnat, pentru Apa Prod S.A., prima 

participare cu stand expozițional.  
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Implicarea în comunitate 

Lecții deschise despre importanța apei 

          În acest an, Apa Prod S.A. a marcat Ziua 

Mondială a Apei printr-o serie de Lecții deschise, 

cu copii din ciclul primar de la școlile din Bretea 

Română, Dobra și Cristur. Copiilor le-au fost 

prezentate filmulețe despre apă și li s-au explicat  

importanța și modalitățile protejării acestei resurse 

naturale.  

Aplicația ApaProd  

pentru telefoanele mobile 

     Apa Prod S.A. a venit în întâmpinarea clienților 

cu un nou serviciu. În vara anului 2017 a fost 

lansată aplicația ApaProd prin care toți clienții 

societății pot primi informații în timp real despre 

sistările de apă din zona în care locuiesc. 

Aplicația funcționează pe telefoanele mobile cu 

sistem de operare Android și poate fi descărcată 

gratuit din Google Play și de pe pagina de internet 

a societății, www.apaprod.ro.  

Campania „Canalizarea nu e coș de gunoi” 

 În vederea protejării sistemului de canalizare, Apa Prod S.A.  a demarat o 

campanie de informare și conștientizare a populației privind regulile de 

utilizare a acestui sistem. În cadrul campaniei, au avut 

loc întâlniri cu localnici din mai multe zone, ocazie cu 

care li s-au prezentat regulile de utilizare a sistemului de 

canalizare și riscurile care pot apărea dacă acestea nu 

sunt respectate. De asemenea, au fost împărțite, atât în 

cadrul întâlnirilor, cât și stradal și la școli, pliante cu 

informații pentru protejarea sistemului de canalizare. 
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