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6 STRATEGIA JUDETEANA 

6.1 REZUMAT 

Obiectivul capitolul 6 este sa identifice masurile tehnice si institutionale cele mai putin costisitoare care sa 
duca la indeplinirea obiectivelor si tintelor de mediu care trebuie indeplinite la nivel national si local prin 
contributia proiectelor de extindere si reabilitare infrastructura  de apa si apa uzata. 

6.2 OBIECTIVE JUDETENE PRIVIND SECTORUL DE APA SI APA REZIDUALA 

6.2.1. Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM) pentru Judetul Hunedoara 

Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) pentru judeţul Hunedoara 2012 a fost instituţionalizat odată 
cu aprobarea acestuia la data de 26 octombrie 2012 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 
192/2012. 

In conformitate cu datele prezentate in Planul Local de Actiune pentru Mediu 2012 pentru Judetul 
Hunedoara (PLAM Hunedoara 2012), Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara monitorizeaza 
permanent situatia corpurilor de apa naturale si artificiale (inclusiv bazinul Jiu) trimestrial.  

In decembrie 2012 situaţia încadrării corpurilor naturale după elementele fizico-chimice si elementele 
biologice este următoarea: 6 corpuri cu o lungime de 218,42km, se încadrează în starea buna (B). (Sursa:  
Raport APM Hunedoara privind starea factorilor de mediu în luna decembrie 2012 în judeţul Hunedoara) 
 

Referitor la calitatea apelor de suprafata, din analizele efectuate de laboratorul de calitatea apei - Sistemul 
Hidrotehnic Petroşani, a 2 probe prelevate  şi prelucrate pentru cursurile de apa post hidro Polatiste si 
Stambuta, însumând 38 analize fizico-chimice, la care s-au urmărit regimul de oxigen, gradul de mineralizare 
şi nutrienţii, a rezultat o calitate a apei în secţiunile monitorizate ce se încadrează în starea chimică foarte 
bună, conform Legii 310/2004. 1 probă de apă însumând 24 analize fizico-chimice pentru lacul Valea de 
Peşti la secţiunile priză a fost analizata si din punct de vedere fizico-chimic, lacul Valea de Peşti se 
încadrează în categoria lacurilor oligotrofe.  

Pentru profilaxia îmbolnăvirilor cu transmitere hidrică, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara 
monitorizează toate staţiile de tratare ale apei potabile, inclusiv cele neautorizate sanitar. Cele peste 8100 de 
probe recoltate în anul 2010 au pus în evidenţă faptul că 99,83% din probe au fost corespunzătoare din 
punctul de vedere al stării chimice şi 99,11% au fost corespunzătoare microbiologic.  

Probele de apă potabilă examinate în perioada 2005-2010 din punct de vedere chimic şi bacteriologic au fost 
încadrate ca fiind corespunzătoare conform PLAM 2012 judetul Hunedoara. 

In ceea ce priveste sursele de ape uzate pe bazinul hidrografic Jiu, situatia apelor uzate si principalii poluanti 
evacuati in emisar in anul 2010 sunt prezentate grafic mai jos: 
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Figure 6.2-1 Ponderea surselor de ape uzate din bazinul  hidrografic Jiu (%) 

 

 

 

Sursa PLAM Hunedoara 2012  
 
 

Figure 6.2-2 Situaţia apelor uzate evacuate în bazinul hidrografic Jiu 

 

 
Sursa PLAM Hunedoara 2012  
 
 

Figure 6.2-3 Poluanti evacuaţi în b.h. Jiu în anul 2010 (tone/an) 

 

Sursa PLAM Hunedoara 2012  
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Rapoartele APM Hunedoara atat din luna decembrie 2012, cat si din ianuarie 2013, au aratat  au existat surse 
de poluare care au evacuat ape uzate necorespunzătoare în receptor. 
 

Tabel 6.2-1 Surse de poluare care au evacuat ape uzate necorespunzatoare in receptor Valea 
Jiului 

Nr. 
Crt. 

Unitatea Loc/ 
Judet 

Receptor Profiul 
activ. 

Indicatori depasiti 
(val.analizata/  
val. Admisa) 
mg/l 

Cauze si masuri luate 

 SC ASVJ 
Petrosani 
St.Lonea 
Blocuri  

Petrila Jiul de Est Epurare 
apa 
orasenea 
sca 

NH4                        + 

3,16 
Staţie de epurare depăşită  
Unitatea a fost penalizată. 

Sursa: PLAM 2012 
 

Tintele pentru sectorul de apa/apa uzata din judetul Hunedoara si cele la nivelul zonei Valea Jiului se 
bazeaza pe prevederile Tratatului de Aderare si a Planului de Implementare a Directivelor privind apa 
(98/83/CEE) si tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE). 

Tabel 6.2-2 Tinte 2015 sector apa Valea Jiului 

Localitate Indicator de baza 

 

Actiune Tinta POS 

(2015) 

Petrosani + Vulcan Creşterea gradului de 
branşare a populaţiei la 
serviciile de alimentare 
cu apă potabilă 

 

Reducerea pierderilor in 
orasele din Valea Jiului  

Reabilitarea reţelelor de 
apă potabilă (2,3 km) 

De la 94% la 99% 

 

 

De la 76% la 46% 

Aninoasa, Petrila, 
Petroşani şi Vulcan 

Extinderea reţelelor de 
apă potabilă în oraşele 
din Valea Jiului (25,38 
km) 

Managementul 
presiunilor pe reţelele de 
aducţiune şi distribuţie 
Contorizarea şi 
monitorizarea 
presiunilor în localităţile 
din Valea Jiului 
(Aninoasa, Lupeni, 
Petrila, Petroşani, 
Uricani şi Vulcan) prin 
sectorizare 

Uricani, Lupeni, Vulcan, 
Aninoasa şi Petroşani si 
a captării Lazăru, Petrila 

Asigurarea respectării 
cerinţelor Directivei 
98/83/CE privind 
calitatea apei destinate 
consumului uman 
 

Reabilitarea staţiei de 
tratare a apei Valea de 
Peşti, 

Indicatorii de calitate 
stabiliţi de Legea nr. 
458/2002 privind 
calitatea apei potabile, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

Reabilitarea staţiei de 
tratare a apei Jieţ, care 
asigură apa potabilă 
pentru localităţile Petrila 
şi Petroşani şi sistemele 
de clorinare pentru 
localităţile Lupeni, 
Vulcan şi Aninoasa 
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Sursa: PLAM 2012 
 

Tabel 6.2-3 Tinte 2015 sector tratare si epurare ape uzate Valea Jiului 

Localitate Indicator de baza 

 

Actiune Tinta POS 

(2015) 

Petrosani si Vulcan Creşterea gradului de 
racordare a populaţiei la 
serviciile de canalizare la 
peste 80% în oraşele din 
Valea Jiului 
 

Reabilitarea reţelelor de 
canalizare (4,97 km) în 
oraşele din Valea Jiului 
(Petroşani şi Vulcan) 

Peste 80% 

Aninoasa, Petrila, Petroşani 
şi Vulcan 

Extinderea reţelelor de 
canalizare (56,09 km) în 
oraşele din Valea Jiului 
(Aninoasa, Petrila, 
Petroşani şi Vulcan) 

 Atingerea parametrilor 
stabiliţi de H.G. nr. 
188/2002 pentru aprobarea 
unor norme privind 
condiţiile de descărcare în 
mediu acvatic a apelor 
uzate, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
 

Extinderea staţiei de 
epurare a apelor uzate 
Dănuţoni prin realizarea 
treptei terţiare 

Randament de epurare 
pentru parametrii stabiliţi 
de NTPA 001/2002 la 
efluenţii staţiilor de epurare 
a apelor uzate orăşeneşti 
(%) 

Sursa: PLAM 2012 
 

Termenele de conformare pentru judetul Hunedoara - prevazute in Anexa 3 a Planului de Implementare a 
Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE) – vizeaza unitatile 
administrativ-teritoriale de peste 2.000 locuitori echivalenti  si sunt prezentate in tabelul urmator. 

Tabel 6.2-4 Judetul Hunedoara – situatia termenelor de conformare cu cerintele Directivei 
91/271/CEE 

* necesita epurare avansata 
Sursa: Anexa 3 a Planului de Implementare a Directivei 91/271/CEE 

Aglomerari 
(> 2.000 l.e.) 

Termene de conformare la Directiva 91/271/CEE 

Colectare ape uzate Tratare ape uzate 

Hunedoara, Deva, Orastie 2007 2010* 
Petrosani, Lupeni, Petrila, Vulcan, 
Aninoasa 2010 2004* 

Brad, Calan, Simeria, Uricani, Hateg 2013 2015* 
Ilia, Dobra, Geoagiu, Criscior, Vasa de 
Jos 2015 2017 

Pui, Baita, Baia de Cris, Rau de Mori, 
Soimus, Santamaria-Orlea, Certeju de 
Sus, Beriu, Bretea Romana, Baru 

2017 2017 

Romos, Salasu de Sus, Vetel, Teliucu 
Inferior, Orastioara de Sus, Buces, 
Ghelari, Bosorod, Zam, Harau, 
Ropoltu Mare, Luncoiu de Jos, 
Totesti, Bucuresci 

2018 2018 
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6.2.2. Strategia de Dezvoltare a Judetului Hunedoara  

Conform Strategiei judeţului Hunedoara, ce sta la baza Planului de Dezvoltare al judeţului Hunedoara, cu 
rolul de a orienta dezvoltarea judeţului în perioada 2007 – 2013 şi de a fundamenta accesul judeţului la 
Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene, priorităţile prevăzute sunt compatibile cu 
domeniile de intervenţie stabilite în cadrul Programului Operaţional Regional şi a Programelor Operaţionale 
Sectoriale: 

• Creşterea Competitivităţii Economice, 

• Infrastructura de Transport, 

• Infrastructura de Mediu, 

• Dezvoltarea Resurselor Umane, 

• Dezvoltarea Capacităţii Administrative, 

 
Strategia Planului de Dezvoltare al judetului Hunedoara, 2007-2013 se bazeaza pe Strategia Planului de 
Dezvoltare Regională Vest 2007-2013, aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Vest şi 
transmis Ministerului Integrarii Europene si a fost elaborată respectând principiul parteneriatului şi având la 
baza Analiza SWOT. 

 
Situaţia generală a judetului Hunedoara, redată de diagnosticul şi analiza SWOT, este foarte contrastantă: 

- face parte dintr-o regiune în creştere, cu rezultate economice superioare mediei naţionale,   
adesea pe locul doi, după Regiunea Bucureşti - Ilfov; 

- a beneficiat, de-a lungul timpului, de posibilitatea existenţei şi dezvoltării unei diversităţi 
culturale, ceea ce a generat apariţia unui spirit civic; 

- în acelaşi timp, judeţul se confruntă cu probleme de coeziune economică şi sociala datorate 
disparităţilor care există între mediul urban şi cel rural, şi restrângerii drastice a industriilor 
tradiţionale. Comparativ, judeţele Arad şi Timiş cunosc o mai pronunţată dezvoltare 
economică şi socială, în timp ce, pe de altă parte, judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin se 
confrunta cu acute probleme structurale si au nevoie de o puternica interventie si sustinere din 
partea statului; 

- realizarea unei dezvoltari regionale echilibrate si a unei competitivitati sporite depind încă, în 
mare masură, la nivel naţional, de calitatea şi de stabilitatea mediului juridic şi de crearea unui 
cadru instituţional adecvat, iar pe plan local şi regional de capacitatea de mobilizare a tuturor 
actorilor implicaţi, de susţinerea şi implementarea unor proiecte de dezvoltare cu impact 
regional. 

 
Ca urmare a analizei parteneriale realizate la nivel de regiune, pentru perioada 2007–2013, au fost 
identificate axe strategice. Dintre acestea, ne intereseaza in mod deosebit: 
 
Mediul înconjurator: iniţierea procesului de aliniere la standardele europene în domeniul calităţii factorilor 
de mediu; 
Sursa: Strategia de Dezvoltare a Judetului Hunedoara 2007 - 2013 
 
Planul de Dezvoltare al judeţului Hunedoara, rezultat în urma consultărilor din cadrul grupurilor 
parteneriale de lucru urmăreşte urmatoarele obiective strategice: 
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Obiectiv general 
 
Dezvoltarea armonioasă a judeţului Hunedoara, astfel încât acesta să devină un judeţ competitiv în cadrul 
Uniunii Europene, cu o economie dinamică şi diversificată, cu resurse umane superior calficate, iar PIB-ul 
regional/ locuitor să ajungă până în anul 2013 la 45% din PIB-ul mediu pe locuitor al Uniunii Europene 
(UE 27). 
 
Obiective specifice 
 
Cresterea gradului de atractivitate a judeţului Hunedoara prin dezvoltarea infrastructurii şi 
consolidarea relaţiilor de cooperare teritorială; 

• Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice din judeţ prin inovare, atragerea de 
investiţii strategice şi dezvoltarea mediului de afaceri, în condiţiile respectării normelor europene 
privind calitatea factorilor de mediu; 

• Creşterea gradului de ocupare din regiune, asigurarea de oportunităţi egale pentru toate 
categoriile sociale şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei; 

• Diminuarea disparităţilor intraregionale prin dezvoltarea urbană policentrică şi sprijinirea 
zonelor rurale; 

• Îmbunătăţirea şi conservarea calităţii factorilor de mediu în vederea asigurării dezvoltării 
durabile şi promovării turismului la nivel regional. 

Sursa: Strategia de Dezvoltare a Judetului Hunedoara 2007 - 2013 
 
Aceste obiective s-a propus a fi realizate într-un orizont de timp de 10 - 12 ani prin implementarea de 
proiecte de dezvoltare. 

 
Axa strategică VII. Mediul înconjurator isi propune in cadrul realizarii problemelor sectoriale de 
mediu, rezolvarea problemelor din domeniul apei, dupa cum urmeaza: 
 
VII.1. REZOLVAREA PROBLEMELOR SECTORIALE DE MEDIU 
VII.1.1. Rezolvarea problemelor din domeniul apei 
VII.1.1.1. Implementarea unor proiecte pilot pentru experimentarea unor sisteme alternative de epurare a 
apelor uzate 
VII.1.1.2. Satisfacerea cerinţelor de apă ale populaţiei urbane şi rurale 
VII.1.1.3. Realizarea staţiei de epurare a apelor uzate tehnologice şi a celor rezultate de la spălarea maşinilor 
şi utilajelor la exploatările miniere din judeţ 
VII.1.1.4. Reabilitarea sistemelor de captare a apei utilizată în scop potabil 
VII.1.1.5. Realizarea alimentării cu apă potabilă în sistem centralizat pentru gospodăriile individuale 
VII.1.1.6. Elaborarea unui plan de acţiune pentru îmbunătăţirea calităţii apelor subterane 
VII.1.1.7. Realizarea de sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate provenite de la gospodăriile 
individuale 
VII.1.1.8. Inventarierea tuturor surselor individuale de alimentare cu apă potabilă din mediul urban şi rural 
VII.1.1.9. Reabilitarea vechilor reţele şi realizarea de noi reţele de distribuţie a apei potabile 
VII.1.1.10. Proiectarea şi implementarea unor reţele de monitorizare a calităţii apelor subterane şi a 
perimetrelor afectate de poluare 
 
Axa Strategica VIII – Dezvoltare urbana:  

VIII.1.3. Dezvoltarea utilităţilor publice urbane 
VIII.1.3.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de utilităţi: canalizare, epurare ape reziduale, apă potabilă , deşeuri, 
gaz 
VIII.1.3.2. Proiecte de extindere şi modernizare pentru reţelele de alimentare cu apă, canalizare, energie 
termică, linii telefonice, cablu TV, Internet 26 
VIII.1.3.3. Promovarea unui sistem eficient de energie (surse energetice noi) şi a ideii de consum raţional 
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Pentru zona Valea Jiului se vor adapta corespunzator tintele nationale din tratatul de aderare, pentru 
calitatea apei din reteaua publica de alimentare. Acestea vor determina in principal directionarea investitiilor 
catre cresterea calitatii apei introduse in sistemele de alimentare, reducerea pierderilor, cresterea cotei de 
racordare la serviciile de canalizare, reducerea infiltratiilor.  

In zona Proiectului, s-a planificat o cota de racordare la serviciile de alimentare cu apa si canalizare de 99% 
pentru orasele si municipiile din Valea Jiului.  

Populatia Vaii Jiului locuieste in orase si municipii, majoritatea (88,7%) locuieste in orase si municipii cu o 
populatie intre 10.000 si 100.000 de locuitori. In aceste orase si municipii, 94% dintre locuitori sunt 
racordati la retelele de alimentare cu apa, iar dupa finalizarea lucrarilor de extindere si reabilitare retele 
alimentare cu apa (finantate din Fonduri de Coeziune, aflate in curs de executie) rata de racordare a 
populatiei va fi de 100%. 

Pe baza datelor existente, asa cum sunt prezentate in Capitolul 2 al Master Planului – „Analiza situatiei 
existente”, sintetizate in tabelul de mai jos: 

 

Tabel 6.2-5 Sinteza datelor existente Valea Jiului 

Aglomerare Populatie  % bransati 
alim.cu apa  

% bransati la 
sistemul de 
canalizare  

Management 
namol  

Petrosani 
(Petrila, Petrosani, 
Aninoasa, Vulcan 
si Lupeni) 

104.821 
(21.373+34.331 
+4.225+22.906 
+21.986) 

93.6% 
(94%+93% 
+94%+94% 
+93%) 

73,3% 
(64,1%+79,6%+ 
36%+79,8%+ 
72,7%) 

SEAU Danutoni + 
Uricani – namol 
depozitat in dep.de 
deseuri temporar 
Danutoni (namolul 
este deshidratat si 
depozitat in dep.de 
des.Aninoasa) 

Uricani 8.618 99% 61,4%  
Total 113.439 94% 72,4%  
Sursa: Cap.2 Master Plan 
 

precum si pe baza indicatorilor definiti in POS Mediu, au fost determinati indicatorii ce vizeaza Valea Jiului 
pentru perioadele urmatoare: 

 
Tabel 6.2-6 Lista indicatorilor pentru Valea Jiului 

Indicator Indicator 
de baza 

 

Tinta POS 
(2020) 

Tinta pe 
termen lung 

(2038) 
Localitati care au instalatii de alimentare cu apa 
noi/reabilitate intr-un sistem regional (orase inclusiv 
localitati apartinatoare)  

6 6 6 

Populatia bransata la serviciile de alimentare cu apa de 
baza intr-un sistem regional 

94% 100% 100% 

Reducerea pierderilor din reteaua de distributie 76% 46% 
(49% dupa 
impl.POS 

2007 -2013) 

Indicator 
nedefinit inca 
care ar trebui 
sa tinda catre 

0 
Statii de tratare ape noi/reabilitate in conformitate cu 
acquis-ul UE 

1 (STA Valea 
de Pesti - 

noua)  

4 (STA Valea 
de Pesti +  

STA Zanoaga 

4 
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Petrosani + 
STA Taia – 

Petrila+ STA 
Jiet – Petrila 
(POS 2007 -

2013)) 
Statii de clorinare noi/rehabilitate in conformitate cu 
acquis-ul UE 

- 3 (reclorinare 
Lupeni + 

Morisoara – 
Vulcani + 
Aninoasa 

(POS 2007 – 
2013)) 

3 

Localitati care au instalatii de canalizare noi/reabilitate 
intr-un sistem regional (orase inclusiv localitati 
apartinatoare)  

6 6 6 

Statii de tratare ape reziduale noi/reabilitate in 
conformitate cu acquis-ul UE 

1 (Uricani) 2  (Uricani+ 
Danutoni in 

curs de 
reabilitare 

POS 2007 - 
2013) 

2 

Populatia bransata la serviciile de canalizare de baza intr-
un sistem regional 

72% 100% 100% 

Apa uzata tratata (din volumul total de apa uzata) 38% 90% Indicator 
nedefinit inca 

dar care ar 
trebui sa 

tinda catre 
100% 

 
Pentru ca alimentarea cu apa sa fie suficienta, aceasta trebuie sa fie continua (24 h/zi) la o presiune minima 
de 0,15 MPa (1,5 bar). 

“Planul de implementare pentru Directiva Consiliului 91/271/CEE cu privire la epurarea apei uzate 
orasenesti, modificata prin Directiva 98/15CE” contine o lista a aglomerarilor vizate din fiecare judet, 
incluzand si termenele pentru pentru a asigura conformitatea cu Anexa 3 a “Planului de implementare 
pentru canalizare”. 

Pentru Valea Jiului, acesta contine o lista de 6 localitati cu o populatie care depaseste 2.000 de locuitori, cu 
termene specifice pentru a asigura conformitatea cu legislatia pentru apa uzata romaneasca si europeana. 

Urmatorul tabel arata distribuirea termenelor de asigurare a conformitatii pentru aglomerari, asa cum sunt 
definite in Anexa 3 a Planului de implementare pentru canalizare. 

 
Tabel 6.2-7 Valea Jiului - Termene conformare aglomerari 

Termene de asigurare a conformitatii 
pentru tratarea si colectarea apei uzate 

2004 2010 2013 2015 2017 2020 

Numarul de aglomerari identificate in Valea 
Jiului 

5 0 1 2 0 0 

 
In ceea ce priveste managementul namolului, planul local strategic de dezvoltare socio-economica estimeaza 
productia de namol de epurare pe perioada 2010 – 2040, plecand de la urmatoarele ipoteze: 

• populatia, in conformitate cu proiectiile EUROSTAT va scadea pana in 2030 si va ramane 
constanta intre 2030 si 2040; 
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• Pana la data de 31 decembrie 2018, Romania va fi in deplina conformitate cu Directiva CE 
91/271/ CEE ceea ce inseamna ca toate aglomerarile cu o populatie mai mare de 2 000 p.e. vor fi 
deservite de statie de epurare si implicit, se va produce namol; 

• Legislatia deseurilor in Romania stabileste un obiectiv ce presupune reducerea cu 50% a eliminarii 
deseurilor in depozitele de desuri pana in 2020. 

 
Urmatoarele actiuni vor fi realizate, dupa cum urmeaza: 
 

• Utilizarea namolului in agricultura va inlocui gradual depozitarea în perioada 2012 – 2019, un 
program viabil de utilizare a namolului de epurare in agricultura va fi dezvoltat pana in 2019.  
Pana atunci namolul suplimentar (in exces fata de cantitatea ce poate fi folosita in agricultura si in 
fabricile de ciment - Carpatcement) va fi depozitat in depozitele ecologice autorizate de deseuri; 
 

• Utilizarea namolului pentru recuperarea energiei se va face acolo unde este fezabil (tehnic si 
economic), insa nu va fi adoptata la scara larga pana in 2020.  

 
• Deciziile privind utilizarea/valorificarea/eliminarea namolurilor vor apartine operatorilor SEAU. 

 

6.3 CONCLUZII 

 

POS Mediu 2014 – 2020 nu a fost inca pregatit, insa indicatorii tinta la nivel national si la nivel regional si 
local pentru perioada urmatoare vor fi determinati in functie de realizarile POS Mediu 2007 – 2013 si de 
documentele legislative ale Uniunii Europene si strategiile de dezvoltare durabila a Romaniei.   

In domeniul apei potabile, vor fi implementate masuri pentru imbunatatirea performantelor de tratare pana 
in 2015 (statia de epurare Danutoni va fi extinsa astfel incat  să se asigure tratarea avansată (eliminarea 
azotului şi fosforului). Se va continua, de asemenea reabilitarea sistemelor de alimentare si distributie 
existente, in vederea reducerii pierderilor, imbunatatirea calitatii apei potabile, iar acolo unde este nevoie de 
extinderi sau de modificari semnificative ale sistemului existent, se vor construi elemente noi de alimentare 
cu apa.  

In prezent, productia de apa este mare, deoarece consumul specific de apa al consumatorilor domestici si 
industriali este mare si pierderile de apa sunt inca foarte mari. In urmatorii cativa ani, consumul va scadea, 
deoarece managementul cererii se va concentra pe imbunatatirea si completarea contorizarii, reducerea 
pierderilor si pe tarife care sa acopere costurile. 

Referitor la eliminarea si tratarea apelor reziduale, in zona Valea Jiului se urmareste bransarea completa la  
reteaua de canalizare, reabilitarea si extinderea statiilor de epurare a apelor reziduale in conformitate cu 
acquis-ul  comunitar in vederea epurarii corespunzatoare a apei uzate si a gestionarii eficiente a namolurilor 
rezultate. 
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