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Consiliul de administrație

Consiliul director

La sfârșitul anului 2019, în cadrul Apa Prod S.A. erau angajate 1..028 persoane, din care:

65% muncitori 62% muncitori calificați

Certificări

.

Calitate Mediu
Sănătate și 

securitate în muncă

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

Puiu Adrian Badea – Președinte

Victor Arion – Membru

Simion Mariș – Membru

Ana Maria Renalda Budae– Membru

Constantin Lucian Bâlteanu– Membru

Director General – Ing. Victor Arion

Director Exploatare – Ing. Micin Deian

Director Tehnic – Ing. Florian Ghergan

Director Economic – Ec. Cristina Peckza
Director Dezvoltare– Ing. Simona Petruțiu

Pentru eficientizarea 

activității, aria de operare 

este înpărțită în 9 Sectoare, 

respectiv Deva, Hunedoara, 

Brad, Simeria, Călan, 

Hațeg, Geoagiu, Totești și 

Sălașu de Sus.

Caracteristici de personal

3% muncitori necalificați

35% personal TESA – cu studii superioare

5% personal TESA – cu studii medii

Un procent de 34 % din angajații societății, 

respectiv 349, este reprezentat de femei.



Apa Prod S.A. operează în

134 de localități de pe raza a

31 de unități administrativ

teritoriale

Operatorul regional are

încheiate 57.457 de contract

cu utilizatori din întreaga arie

de operare

Apa Prod S.A. deservește o

populație de 187.000 de

locuitori

Tarife practicate

Apă potabilă Canalizare

4.11 lei/mc 3,85 lei/mc

Se aplică tarif unic în toată aria de operare a Apa Prod S.A

3 

municipii

4

orașe
130
sate



Apă potabilă
Captare. Tratare. Distribuție

Surse de 

captare
Stații de 

tratare
Lungime rețea 

distribuție
Populație deservită

19 21 1.376,678 km 184,517 locuitori

Gradul de contorizare la 

nivel de operator

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

STA Orlea STA Crișcior STA Sânpetru

Cantitatea de apă tratată în principalele 

stații

Cantitatea totală de apă facturată utilizatorilor, în anul 2019, a fost

9.168.201,45 mc

Rețeaua de alimentare cu apă a fost extinsă, în 2019, cu 6,941 km,

prin preluarea de rețele din localitățile Deva, Hunedoara, Simeria și

Buceș. De asemenea, numărul capacităților administrate a crescu

prin preluarea unei stații de pompare a apei potabile și un rezervor

de înmagazinare.

10.078.635 mc 5.549.763 mc998.050 mc



Monitorizarea calității apei potabile

Apa potabilă furnizată populației este monitorizată continuu. Zilnic, în laboratoarele societății, sunt

efectuate zeci de analize ale parametrilor de calitate ai apei potabile. Spre exemplu, în Laboratorul central apă

potabilă Deva, s-au analizat 8.267 de probe – fiecare probă, cu minim 5 parametri.

Valori medii anuale ale principalilor parametri ai apei potabile în rețeaua de distribuție



Apă uzată

Canalizare. Epurare

Lungime rețele 

canalizare

Stații de 

epurare
Populație deservită

704,365 km 152.910 locuitori

Cantitatea de apă uzată epurată în 

principalele stații

SEAU Deva SEAU 

Hunedoara
SEAU Călan

7.648.389 mc 10.536.867 mc 343.643 mc

Cantitatea totală de apă uzată facturată, în anul 

2019, la nivelul operatorului, a fost    

6.234.890,86 mc

Stațiile de epurare din Deva, Hunedoara și

Călan beneficiază de treaptă de epurare

terțiară, cu tratarea biologică avansată

chimică. Celelalte stații de epurare

municipale și orășenești sunt, de

asemenea, dotate cu tehnologii de tratare

avansate. În localități mai mici, Apa prod

are în operare staţii de epurare modulare,

dimensionate și adaptate la nevoile

comunităţilor.

25



Gradul de conectare la rețea

Sector Deva Sector Brad Sector Geoagiu

Sector Simeria Sector Hațeg Sector Călan

Sector Hunedoara Sector Sălașu de Sus Sector Totești

Producția de biogaz

SEAU Deva – 231.326 mc

SEAU Hunedoara – 51.915 mc

Producția de energie electrică

SEAU Deva – 219.013 kw

SEAU Hunedoara – 16.564 kw

În cursul anului 2019, echipele Apa

Prod S.A. au intervenit pentru

remedierea a peste 3.000 de avarii

la sistemul de canalizare. Rețeaua

publică a fost decolmatată pe o

lungime totală de 7,85 km.

27

37

37

P
o

lu
a

to
ri

 m
o

n
it

o
ri

z
a

ți

Total poluatori

Cu depășiri

Nr. penalități

Kwh/mc este media 

consumului specific de 

energie electrică al 

stațiilor de epurare

Rețeaua de canalizare a fost

extinsă, în 2019, cu 1,164 km. Apa

Prod a mai preluat în administrare

și o stație de epurare la Teliucu

Inferior.



Activitatea în Sectoarele Apa Prod S.A.
U

A
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Sălașu de Sus, 
Sântămăria 
Orlea, Pui 

Geoagiu, 
Romos

Călan, Bretea 
Română

Hațeg

Totești, 
Sarmizegetusa, 

Densuș, 
Răchitova, 

General Berthelot

Sector Totești 

Sector

Sălașu de Sus Sector Hațeg Sector CălanSector Geoagiu 

Brad, Crișcior, 

Bucureșci, Baia 

de Criș,  Buceș, 
Băița

Simeria, Băcia, 

Hărău, sat 
Bârcea Mare

Hunedoara,

Teliucu Inferior,

sat Cristur, sat

Bârcea Mică.

Deva, Dobra,

Ilia, Gurasada,

Certeju de Sus,

Vețel, Șoimuș.

Sector SimeriaSector Brad
Sector
HunedoaraSector Deva 

Cantitatea totală de apă facturată în anul 2019 a scăzut

față de anul anterior cu aproximativ 90.000 mc, de la

9.259.807 mc, la 9.168.201 mc. Cele mai mari scăderi s-

au înregistrat în Sectoarele Simeria, Hațeg și Geoagiu.

Există și creșeteri între producția planificată și cea

facturată în sectoarele Brad, Sălașu de Sus și Totești.
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Sector Mentenanță

Birou Dispecerat Central

Dispecerate NON-STOP

Deva – 0254 227 087 / 0727 228 439

Hunedoara – 0254 712 006 / 0749 144 250

Simeria – 0730 220 938

Călan – 0730 220 937

Hațeg – 0254 777 757

Brad – 0725 119 092

1147

460 459 336
182

333
5 118 1

1613

1.186 97 81 80 71 0 13 1
0

500
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1500

2000

apă canalizare

Sesizări înregistrate prin Dispeceratele locale

În anul 2019 s-a constat o ușoară

creștere a numărului de avarii, atât pe

apă, cât și pe canalizare. Cele mai

multe avarii ale rețelelor de alimentare

cu apă s-au înregistrat în lunile martie

și septembrie. În ceea ce privește

rețeaua de canalizare, cele mai multe

disfuncționalități s-au înregistrat în

lunile ianuarie și decembrie.
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Număr avarii apă/canal 2019

Apă Canal

În ceea ce privește 

activitatea Sectorului 

Mentenanță, planificarea 

efectuată la începutul anului 

s-a realizat în proporție de 

90%. Din cele 26.014 active 

planificate la revizie, 24.552 

active au fost revizuite. De 

asemenea, pe tot parcursul 

anului trecut s-au înregistrat 

1.021 de avarii la diferite 

utilaje, toate acestea fiind 

remediate.

Planul de verificare 

metrologică a contoarelor, 

stabilit la începutul anului 

2019, a fost realizat în 

procent de 60%. Din cele 

5.40 de apometre 

planificate pentru 

verificarea metrologică, 

3.465 au fost verificate.



Relații publice

Activitatea de Relații opublice în cadrul Apa Prod este gestionată de către Departamentul Comercial și Departamentul Marketing Promovare. 

Fiecare filială a societății are în structură un compartiment Relații Clienți, subordonat Departamentului Comercial.

14521

4594
2559

5704 4859 3875

17771

2021 1531

SRC Deva SRC Brad SRC Geaogiu SRC Simeria SCR Hațeg SRC Călan SRC 
Hunedoara

SRC Sălașu de 
Sus

SRC Totești

DISTRIBUȚIA CONTRACTELOR PE SECTOARE RELAȚII CLIENȚI

2019

La sfârșitul anului 2019, în

evidențele Apa Prod figurează

57.435 de clienți, din care:

Persoane fizice – 52.017

Agenți economici – 3.587

Asociații locatari – 1.831 

Instituții publice - 879



În ceea ce privește reclamațiile primite, se

constată o creștere a numărului acestora în

2019, comparativ cu 2018. În cursul anului

trecut, la sectoarele Relații Clienți au fost

înregistrate 239 de reclamații, dintre care una

singură a rămas nerezolvată.

Răspunsurile emise s-au încadrat în termenul

legal de 30 de zile, durata medie de răspuns

fiind de 10 zile.
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2019 2018

Relația cu mass media

Relația cu mass media este asigurată de către Departamentul Marketing

promovare, prin Compartiment Relații publice. În cursul anului 2019, au fost

emise șase comunicate de presă și au fost publicate în mass media locală,

în total, 104 materiale. Anunțurile privind sistarea furnizării apei au fost

difuzate doar la radio.

În baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,

s-au înregistrat 25 de solicitări, către toate emițându-se răspuns în termenul

prevăzut de lege.
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Evoluția Proiectului major Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara

Investiții din fonduri europene

In exercitiul financiar 2014-2020, este in derulare proiectul cu

finantare europeana, derulat prin Programul Operational Infrastructura Mare

perioada 2014 – 2020, respectiv Proiectului major dezvoltarea infrastructurii de

apa si apa uzata in judetul Hunedoara”.

In data de 19.11.2015 a fost finalizata procedura de achizitie

publica in scopul atribuirii contractului de servicii „Sprijin 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”.

Cu scopul semnarii Contractului de servicii, S.C. APA PROD S.A.

DEVA a depus la Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe

infrastructura Mare, Cererea de Finantare intocmita in conformitate cu „Ghidul

solicitantului” lansat in luna aprilie 2016 de catre Autoritatea de Management

pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

La data de 28.12.2016, AM POIM a finalizat procesarea Cererii de

finantare estimandu-se semnarea Contractului de Finantare in cursul lunii

ianuarie 2017 .

In baza Contractului de Finantare nr. 34 semnat la data

de 30.03.2017, intre SC Apa Prod SA si Autoritatea de Management pentru

POIM 2014-2020, in data de 10.04.2017 s-a semnat cu

Consultatul – Asocierea SC Interdevelopment SRL si SC Fichtner

Environment SRL Bucuresti contractul de servicii de Asistenta tehnica

pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire

pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa
uzata in judetul Hunedoara in perioada 2014-2020.”,

pentru o valoare totala de 7.109.865,09 lei, fara TVA.

Investitiile totale care au facut obiectul acestui

contract de servicii au fost estimate la valoarea de 104.058.237

euro fara TVA, conform Master Planului revizuit si actualizat in

anul 2014.

Avand in vedere ca pentru acest Proiect major, in

anul 2014, a fost parcursa etapa de revizuire si actualizare a

Master Planului judetean pentru dezvoltarea infrastructurii de

apa si apa uzata din zona de operare a SC APA PROD SA,

pentru toate UAT-urile membre ale Asociatiei de Dezvoltare

Intercomunintara ,, AQUA PREST” Hunedoara, este in derulare

etapa de obtinere a finantarii nerambursabile pentru

realizarea obiectivelor de investitii ce urmeaza a fi incluse

in acest Proiect major.

Indicator de rezultat Cererea de Finantare transmisa spre analiza si aprobare la 

Comisia Europeana / Organismul Independent pentru 

Evaluare 

Indicatorii de realizare Documentatii suport pentru elaborarea aplicatiei de 

finantare – SF,Analiza Institutionala, Analiza Cost-Beneficiu, 

Evaluarea Impactului asupra Mediului

Indicatori suplimentari Documentatii de atribuire pentru contractele de servicii si

lucrari



In perioada 02.05.2017 ( data Ordinului de incepere ) si pana in prezent , in cadrul acestui Contract de servicii s-au derulat activitatile specifice 

in etapa de elaborare a documentatiilor suport aferente  Aplicatiei de Finantare, respectiv : 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate si documentatiile care stau la baza elaborarii solutiilor tehnice ce 

urmeaza sa fie cuprinse in acest studiu, respectiv:

S-au elaborat studiile preliminare de teren realizate in zona Proiectului, respectiv, studiile topografice, geotehnice

preliminare, expertizele tehnice pentru structuri si lucrarile hidroedilitare, studiile hidrogeologice, studiile de

inundabilitate, studiile de tratabilitate si studiile privind calitatea apei potabile, in zona Proiectului.

S-a lucrat la identificarea si definitivarea solutiilor tehnico-economice optime in contextul asigurarii eficientei intre

costurile de investitii si costurile de operare ce decurg pentru fiecare solutie tehnica fezabila ce poate fi adoptata in

proiectare; solutiile tehnice promovate in SF trebuie sa fie bine justificate, trebuie sa-si demonstreze durabilitatea

investitionala si sustenabilitatea financiara, in conditiile de eligibilitate a cheltuielilor investitionale, asa cum acestea

sunt prevazute atat in Ghidul solicitantului, cat si in legislatia specifica pentru POIM.

S-a finalizat Lista de Investiții Prioritare care vor fi promovate în cadrul Proiectului. 

Elaborare Analiza de opțiuni, cu scopul justificarii și alegerii unor soluții tehnico economice optime în contextul asigurării

eficienței între costurile de investiții și costurile de operare ce decurg pentru fiecare soluție tehnică fezabilă ce poate fi

adoptată în proiectare;

Elaborare strategie de namol

Elaborare analiza institutionala

S-a demarat procedura de obținere a Acordului de mediu 

Strategia investitionala a SC APA PROD SA Deva vizeaza cu prioritate extinderea procesului de regionalizare inceput prin Masura ISPA si consolidat

prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013. Avand in vedere ca Asociaţia de Dezoltare Intercomunitara „Aqua Prest" Hunedoara cuprinde

un număr total de 56 UAT-uri membre, din care 30 de UAT-uri au delegat deja serviciile de alimentare cu apa si/sau canalizare către operatorul

regional SC APA PROD SA Deva, in cadrul Listelor de Investitii Prioritare propuse pentru finantare s-a avut in vedere includerea si a localitatilor mai

mici astfel incat aria de operare regionala sa se extinda corespunzator catre toate UAT-urile membre ADI „Aqua Prest " Hunedoara.



Cheltuieli efectuate

La 31.07.2019 s-a înregistrat o pierdere de 6.400.716,43 lei, media pe lună fiind de 914.388 lei.

Comparând rezultatele obținute la 31.07.2019, cu cele obținute la 31.07.2018, se constată că a crescut valoarea cheltuielilor cu 7.055.835 

lei, motivele acestor creșteri fiind următoarele:

În urma finalizării investițiilor pe POS Mediu și majorării

valorii patrimoniului propriu al SC Apa Prod SA cu

investițiile aferente contribuției proprii a operatorului, a

crescut valoarea amortizării lunare cu 141%,

majorarea acestei cheltuieli, la 7 luni, fiind de

1.543.985 lei;

A crescut semnificativ valoarea redevenței, cu

aproximativ 280% față de aceeași perioadă a anului

2018, aceasta fiind folosita pentru constituirea fondului

IID, necesar achitării ratelor și dobânzilor pentru

creditele ISPA, POS Mediu și SAMTID.

S-au majorat cheltuielile privind energia și apa,

majorare cauzată de creșterea prețului energiei

electrice cu 15,78%, față de aceeași perioadă a anului

precedent, adică cu 494.410 lei;

O creștere semnificativă, de aproximativ

402%, s-a înregistrat cu cheltuielile din

diferențe de curs valutar, calculate la creditul

KfW (pentru ISPA).

Și cheltuielile cu dobânzile la credite au

înregistrat o creștere de peste 10%, cu

164.603 lei mai mult la 31.07.2019 față de

31.07.2018 ;

2015
Este anul din care prețurile practicate de Apa Prod

SA Deva nu mai fuseseră majorate, iar acestea nu

aveau cum să acopere 4 ani in care s-au operat

majorări pe toate planurile economice, precum și

faptul că strategia de tarifare existentă în 2015 nu

a fost calculată luând în considerare investițiile

viitoare pe POS Mediu și cheltuielile generate de

creditul BERD



Măsuri pentru creșterea veniturilor

De la începutul anului 2019, au fost luate măsuri

pentru creșterea veniturilor și acoperirea

pierderii, astfel:

1. Uniformizarea procentului privind cantitatea de apă

uzată preluată în rețeaua de canalizare

Februarie 2019 CA al Apa Prod SA propune

uniformizarea procentului de facturare a cantității de apă

uzată preluată în rețeaua de canalizare, la nivelul

întregului operator, la 95% din volumul de apă

înregistrată de contorul de apă pentru populație.

Propunerea a fost înaintată către ADI Aqua Prest

Hunedoara spre aprobare, iar AGA ADI a hotărât ca

societatea să realizeze un studiu efectuat de un institut

de specialitate.

Studiul a fost realizat de Facultatea de Hidrotehnică 

București. Procentul global de restituție al apei în 

canalizare la nivelul întregului operator, rezultat în urma

studiuluia fost de 99,97%.

Mai 2019 CA al Apa Prod SA a aprobat aplicarea

procentului la nivelul întregului operator pentru toți utilizatorii

a cantității de apă uzată preluată în rețeaua de canalizare în

procent de 100%, precum și înaintarea acestei propuneri

către ADI Aqua Prest Hunedoara, pentru aprobare.

August 2019             AGA ADI a stabilit procentul de 80%, 

prin urmare veniturile ce urmau a se realiza din facturarea

cantității de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici au fost

afectate semnificativ.

În acest caz, puteau exista două variante:

1. Aprobarea propunerii de uniformizarea a procentului de facturare a

cantității de apă uzată preluată în rețeaua de canalizare la 95% din

volumul de apă înregistrată de contorul de apă pentru populatie, cu

aplicare din 01.02.2019.

2. Aprobarea propunerii de aplicarea a procentului la nivelul întregului

operator pentru toți utilizatorii a cantității de apă uzată preluată în

rețeaua de canalizare procent de 100%, conform rezultatelor studiului

de specialitate, cu aplicare din 01.05.2019.

Luând în considerare cele două variante, au rezultat următoarele

calcule:

Februarie - Decembrie 2019
Pierdere 
venituri

Venituri realizate 16,857,001.34

Venituri conform Varianta 1 18,547,876.42 1,690,875.08

Venituri conform Varianta 2 18,685,195.97 1,828,194.63



2. Modificarea prețului pentru apa potabilă și a tarifului pentru

canalizare – epurare

Martie 2019 Apa Prod SA înaintează, către

ANRSC, documentația cu propunerile pentru ajustarea

prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare

cu apă potabilă și de canalizare din aria de operare a

societății.

Iunie 2019 ANRSC emite avizul favorabil

pentru noile prețuri/tarife, respectiv 4,11 lei/mc apă

potabilă și 3,65 lei/mc tariful pentru canalizare, aviz care

s-a depus la ADI Aqua Prest, spre aprobare, cu

nr.170/13.06.2019.

August 2019                  AGA  ADI Hunedoara aprobă 

noile prețuri/tarife.

Conform art.17, alin.2 din Contractul de 

Delegare, Autoritatea Delegantă trebuie

„să ia în discuție în cel mult 15 zile de la 

data la care a fost depusă solicitarea

Operatorului, însoțită de avizul favorabil

al A.N.R.S.C. și să aprobe tarifele pentru

serviciile publice de alimentare cu apă și

de canalizare.” Termenul maxim de 15 

zile ar fi fost pe 28.06.2019.

Diferența de 2 luni dintre termenul maxim de aprobare și emiterea

hotărârii de aprobare a generat o pierdere de venituri astfel:

Venituri apă realizate iulie+august 2019 5.994.008,53 lei

Venituri apă cu preț 4,11 lei/mc 6.387.961,41 lei

Pierdere venituri 393.952,88 lei

Venituri realizate canal+canal pluvial
iulie+august 2019

3.655.969,61 lei

Venituri cantitate, canal+canal pluvial,
realizată iulie+august 2019, cu preț 3,65
lei/mc

5.703.729,37 lei

Pierdere venituri 2.047.859,76 lei

Total pierdere venituri apă+canal 2.441.812,64

Venituri cantitate, canal+canal pluvial,
calculate conf. varianta 1 canal
iulie+august 2019, cu preț 3,65 lei/mc

6.037.934,61 lei

Pierdere venituri 2.381.965,00 lei

Total pierdere venituri var.1 2.775.917,88

Venituri cantitate canal+canal pluvial,
calculate conf. varianta 2 canal
iulie+august 2019, cu pret 3,65 lei/mc

6.175.934,03 lei

Pierdere venituri 2.519.964,42 lei

Total pierdere venituri var.2 2.913.917,30 lei



3. Revizuirea Organigramei, Blocarea angajării de personal și

înghețarea salariilor;

4. Creșterea gradului de încasare a producției facturate;

5. Urmărirea și reducerea cheltuielilor;

6. Realizarea unui studiu de specialitate privind cota

corespunzătoare pierderilor de apă din sistem;

7. Recuperarea valorii penalităților facturate, în perioada 2008 –

2019, pentru apele uzate evacuate din stațiile de epurare;

8. Modificarea prețului pentru apa potabilă furnizată către

Complexul Energetic Hunedoara – Sucursala Electrocentrale

Deva;

9. Eficientizarea sistemului și reducerea consumului de energie

electrică; Scăderea cantității de apă neaducătoare de venit și

reducerea pierderilor în sistemul de distribuție;

Pentru scăderea cantității de apă neaducătoare de venit și reducerea

pierderilor, s-au efectuat lucrări de reparații ale conductelor avariate și

înlocuiri de rețele, s-au demarat acțiuni de detectare a pierderilor pe

rețelele de distribuție și de înlocuire a apometrelor expirate

metrologic, pentru a evita înregistrarea eronată a consumurilor.

Reparațiile curente la sistemele de apă și canalizare au fost în

valoare de 4.360.675 lei, iar valoare investițiilor din fonduri proprii a

fost de 822.654 lei, repartizate astfel:

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Investiții din fonduri proprii 

lei



În urma semnării Contractului de Delegare și a încheierii noilor contracte

de furnizare cu UAT-urile, acestea ne-au furnizat, în anul 2010,

suprafețele pe baza cărora se facturează cantitățile de apă meteorică

preluată de rețeaua de canalizare.

Având în vedere modernizarea infrastructurii stradale din fiecare

localitate, din 2010 pâna în 2019, Apa Prod SA a solicitat actualizarea

acestor date cu noile masuratori.

Rezultă o creștere de 980.329 mp, ceea ce va genera o creștere a

veniturilor rezultate în urma facturării cantității de apă meteorică

preluată de rețeaua de canalizare, adică aproximativ 2.570.734 lei pe

an.

Activitatea de actualizare a suprafetelor este in curs de desfasurare.

10. Actualizarea suprafețelor pe baza cărora se facturează

cantitățile de apă meteorică preluată de rețeaua de canalizare.
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HUNEDOAR A B R AD CĂL AN D EV A SIM ER IA CR IȘCIOR

SITUAȚIE SUPRAFEȚE APĂ METEORICĂ / 
MP

2010 2019

Profit realizat

În urma masurilor adoptate de către

conducerea societății, începand cu luna

august 2019, operatorul regional a început

să înregistreze profit, recuperând din

pierderea înregistrată până la jumătatea 

anului trecut. 

Astfel, situația profitului pe lunile în care s-

a aplicat majorarea de tarif este:

Luna Profit realizat
AUGUST 2019 524,665.76
SEPTEMBRIE 2019 181,849.64
OCTOMBRIE 2019 419,585.93
NOIEMBRIE 2019 170,108.65
DECEMBRIE
TOTAL



Responsabilitate socială

Expoziție de fotografie

O expoziție de fotografie, în aer liber, a fost 

organizată în municipiile Deva, Hunedoara și 

Brad, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei. Aceasta a 

reunit imagini cu obiectivele administrate de 

către Apa Prod, componente ale rețelelor de 

alimentare cu apă și de canalizare, aferente 

fiecărei localități în parte. Scopul expoziției a 

fost de informare a populației privind modul de 

producere și distribuție a apei potabile și a 

procesului de epurare a apei uzate.

Concursuri în aer liber

Sute de copii din Deva, Hunedoara și Brad, au 

participat, timp de 3 zile la diferite jocuri și 

concursuri în aer liber. Cei mai mici dintre aceștia 

au realizat desene pe tema apei, într-un concurs 

de desene pe asfalt. Cei mai mari s-au întrecut în 

jocuri cu apă. Toți copiii au fost premiați cu 

baloane, șepci și puzzel-uri educative.

„Școala, Altfel!”

Programul național „Școala, Altfel!” a adus zeci 

de elevi, în incinta obiectivelor pe care le 

administrăm. Au fost vizita stații de tratare, stații 

de epurare și Muzeul apei. Tot în cadrul 

săptămânii „Școala, Altfel! Au fost organizate lecții 

deschise la mai multe școli din aria de operare. 

Copiilor le-au fost prezentate filmulețe educative, 

li s-a explicat de unde vine apa la robinet și ce se 

întîmplă cu ea după ce este folosită. 

și implicarea în comunitate



Canalizarea nu e coș de 

gunoi

Campania de informare și

conștientizare a populației privind

utilizarea corectă a sistemului de

canalizare a continuat și în 2019 cu

acțiuni în școli, distribuție de pliante

informative în aria de operare și

publicarea în mediul online a

imaginilor cu ceea ce se scoate din

rețeua de canalizare.

Porți deschise

În cadrul acțiunii „Porți deschise”,

studenți, cursanți ai instituțiilor de

formare profesională sau vârstnici

au trecut pragul stațiilor de tratare

sau epurare administrate de Apa

Prod.

Mai aproape de utilizatori

În anul 2019, interfața site-ului 

apaprod.ro s-a schimbat, devenind 

mai prietenoasă și mai ușor de utilizat. 

Au fost introduse și funcții noi, precum 

posibilitatea transmiterii sesizărilor 

online și anunțarea intervențiilor la 

rețeaua de apă în timp optim, prin 

actualizare automată la fiecare 20 de 

secunde.

EXPO APA 2019

Pentru al treilea an consecutiv, Apa Prod a participat cu stand

expozițional la cel mai important eveniment național de profil

din România. Târgul expozițional reprezintă un prilej important

de prezentare a activității operatorului dar și de prospectare a

celor mai noi tehnologii din domeniu.

VERDE la afaceri

Preocuparea permanentă a

Apa Prod pentru protejarea

mediului a adus operatorului

regional premiul „VERDE la

afaceri”, oferit de Camera de

Comerț și Industrie a județului

Hunedoara. Titlul a fost oferit

ca o recunoaștere a contribuției

aduse la dezvoltarea durabilă a

județului Hunedoara prin

implementarea economiei

circulare în activitățile proprii.





S.C. APA PROD S.A.

Deva, Calea Zarandului, nr. 43

Cod 330092, județul Hunedoara

Tel. 0254222345

Fax 0254 206007

E-mail clienți@apaprod.ro


