
    
                 Programul SAMTID 

 

 În judeţul Hunedoara, un prim program important de investiţii în  sectorul de 

mediu , destinat oraşelor mici şi mijlocii , l-a reprezentat Programul SAMTID -

Programul de Coeziune Economică şi Socială – Phare 2002 , „Reabilitarea şi 

Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu apă în oraşele Brad, Haţeg, Călan, 

Simeria, Geoagiu şi Orăştie”.  

 

 Programului SAMTID a avut un impact  major  asupra politicilor  de gestionare 

a infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare din judetul Hunedoara, prin 

reunirea operatorilor din judetul Hunedoara ( fara Valea Jiului) intr-un operator 

unic S.C. APA PROD S.A. Deva.  

 

 Perioada de derulare: 2005-2007  

 

 Valoarea totala: 5.073.520 EURO 

 

 Schema de finanţare aprobată : 

o contribuţie PHARE (grant UE) – 88 % (4.464.961 Euro) 

o contributie LOCALA - 10% (512.174 Euro) 

o contribuţie FONDUL NAŢIONAL – 2% (Guvernul României) (96.385 

Euro) 

 Partenerii pentru derularea Proiectului :    

   Consiliul Judeţean Hunedoara  

   Consiliul Local Brad  

   Consiliul Local Haţeg 

   Consiliul Local Călan  

   Consiliul Local Simeria  

   Consiliul Local Geoagiu  

   Consiliul Local Orăştie  

 

 Principalele  lucrări realizate în judetul Hunedoara au fost: 

o înlocuirea conductelor  principale de distribuţie a apei ( 61 km),  

o înlocuirea branşamentelor care prezentau un grad avansat de 

uzură(3400 bucati), 

o instalarea a 190 vane si 140 hidranti  

o reabilitarea statiei de pompare apa Criscior 

o executia unei uzine noi de clorinare apa in  Municipiul Brad  

o executia instalaţiilor de producere a apei constând din captarea sursei 

de apa, constructia unui rezervor nou de 300 mc, a unei staţii de clorinare şi o 

staţie de pompare apa  in orasul Geoagiu   

 

 Rezultate obtinute in urma realizarii Proiectului : 

-   îmbunătăţirea calităţii apei potabile şi implicit a sănătăţii oamenilor,  

-   reducerea pierderilor de apă  

-   îmbunătăţirea nivelului serviciilor de furnizare a apei şi a eficienţei 

    financiare a  serviciilor  



-  dezvoltarea zonala din punct de vedere instituţional şi organizatoric 

   pentru implementarea Directivei Europene Cadru a Apei cu privire la  

   managementul integral al apei în bazinele hidrografice.  

 

 
 


