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Mediaș, 19.04.2019 

 
 

Vizită de lucru în județul Sibiu,  
regiunea Mediaș - Agnita – Dumbrăveni 

 
 

 În data de 19 aprilie 2019, reprezentanții Autorității de Management (AM) pentru 
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014–2020 au efectuat o vizită de lucru 
în județul Sibiu, regiunea Mediaș-Agnita-Dumbrăveni, pentru a discuta la fața locului o serie 
de aspect legate de stadiul pregătirii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată, aflat în faza finală de pregătire de către Operatorul Regional S.C. Apa 
Târnavei Mari S.A. 
 La dezbateri și discuții au participat, din partea Autorității de Management, domnul 
Bogdan Chițescu, Director general adjunct și domnul Cristian Mărișteanu, Director adjunct, 
iar din partea Operatorului Regional a participat o echipă de specialiști condusă de domnul 
Ioan Munteanu, Directorul general al S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.    
 Cu acest prilej, domnul Bogdan Chițescu, Director general adjunct al Autorității de 
Management a susținut că vizita reprezentanților AM POIM constituie un excelent prilej 
pentru trecerea în revistă a stadiului proiectelor finanțate în județul Sibiu din fonduri 
neramburasabile, în perioada actuală de programare, proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș , Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu, 
fiind deosebit de important pentru conformarea cu prevederile directivelor comunitare 
aplicabile, precizând totodată, că prin intermediul acestuia, cetățenii din zonă vor beneficia 
de creșterea calității serviciilor de apă și canalizare.  
 Trebuie precizat că Operatorul Regional S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. are în prezent, 
în fază finală de pregătire, un proiect de aproximativ 100 milioane euro, care reprezintă, prin 
investițiile propuse, o oportunitate pentru dezvoltarea județului Sibiu și îmbunătățirea 
condițiilor de viață a populației beneficiare. Semnarea contractului de finanțare aferent 
investițiilor propuse este preconizată pentru acest an. 
 Proiectul prevede masuri de investiții în sectorul de apă în 35 de localități cuprinse în 
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aria de operare, respectiv, municipiul Mediaș, Valea Lungă, Târnava, Copșa Mică, Axente 
Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiș, Șeica Mare, Buia, Buzd, Ațel, Dupuș, Biertan, Copșa 
Mare, Valchid, Richiș, Păucea, orașul Dumbrăveni, Șaroș pe Târnave, Ernea, Hoghilag, Prod, 
Alma, Giacăș, Șmig, Curciu, orașul Agnita, Ruja, Coveș, Ighișu Vechi, Benești, Alțâna, Arpașu 
de Sus, Arpașu de Jos.  
 În domeniul apei potabile, Proiectul vizează în cele 3 sisteme regionale de alimentare 
cu apă, Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, extinderea conductelor de aducțiune, extinderea  
rețelei de distribuție și  reabilitarea unor rețele de distribuție,  aproximativ 300 km .  
               De asemenea, în sectorul de apă uzată, investițiile vizează 8 aglomerări, având 
populația de peste 2000 l.e., respectiv, Mediaș, Dârlos, Copșa Mică, Târnava, Brateiu, Șeica 
Mare, Dumbrăveni și Agnita. În cele 8 aglomerări, Proiectul vizează atât extinderea rețelelor 
de canalizare menajeră, cât și reabilitarea unor rețele de canalizare menajeră,  aproximativ 
60 km. 
 Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor POIM în județul Sibiu - regiunile 
Mediaș, Agnita si Dumbrăveni  prin creșterea numărului de locuitori care beneficiază de 
sisteme publice de alimentare cu apă conforme cu Directiva UE 98/83/EC. 
 Totodată, Proiectul va contribui la creșterea nivelului de conectare a încărcării 
organice biodegradabile la sisteme de epurare a apelor uzate conforme cerințelor art. 3 al 
Directivei 91/271/EEC, în cadrul a 8 aglomerări cu peste 2.000 l.e.   
 Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 a fost elaborat pentru a 
răspunde nevoilor de dezvoltare a României, fiind al doilea program ca mărime din Uniunea 
Europeană, cu o alocare de aproximativ 12 miliarde de euro pentru sectoarele de transport, 
mediu și energie. 

 
 
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional de Infrastructură Mare 
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