
 

 

 

 

Aquavas S.A. anunț ă finalizarea fazei I a Proiectului ”Reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare ș i a staț iilor 

de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huș i, Negreș ti din județ ul 
Vaslui”, finanț at în cadrul Programului operaț ional Sectorial ”Mediu” 

2007-2013  

 

Contractul de Finanț are aferent Proiectului cu numărul 3270/9.07.2013 a fost semnat între  

AQUAVAS S.A. Vaslui ș i Ministerul Mediului ș i Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operaț ional Sectorial ”Mediu” 2007-2013. Valoarea totală a 

proiectului este de 468.061.082 lei fără TVA, din care valoarea eligibilă conform POS Mediu este de 

416.703.060 lei fără TVA, împărț ită pe surse de finanț are după cum urmează: 

- finanț are nerambursabilă din Fondul de Coeziune: 367.365.414 lei fără TVA; 

- finanț are nerambursabilă din bugetul de stat: 45.170.613 lei fără TVA; 

- contribuț ia Beneficiarului, din bugetul local: 4.167.033 lei fără TVA. 

Valoarea Proiectului alta decât cea eligibilă conform POS Mediu este de 51.358.022 lei fără TVA.  

Beneficiarul contractului de finantare este AQUAVAS SA  Vaslui. 

Proiectul prevedea investiț ii importante în dezvoltarea infrastructurii de apă ș i apă uzată în patru 

aglomerări, aferente principalelor zone urbane din județ ul Vaslui: aglomerarea Vaslui (municipiul 

Vaslui, comuna Viiș oara ș i satele Brodoc, Moara Grecilor, Rediu), aglomerarea Bârlad (municipiul 

Bârlad), aglomerarea Huș i (municipiul Huș i), aglomerarea Negreș ti (oraș ul Negreș ti ș i satul 

Parpaniț a). 

Principalele investiț ii din Proiect fac obiectul a ș apte contracte de lucrări, dintre care două de tip 

FIDIC Galben ș i cinci de tip FIDIC Roș u. La acestea se adaugă 2 contracte de servicii (VS-CS-

ATMP-01 – ”Asistenț ă tehnică pentru Managementul Proiectului, Proiectare ș i Supervizarea 

Lucrărilor”, VS-CS-02 – ”Audit proiect” ș i  un contract de furnizare – VS-CF-01 – ”Procurare bunuri 

funcț ionare UIP”.  

I. Contractele de lucrari : 

- VS-CL-G-01 (reabilitarea staț iilor de tratare din Vaslui, Bârlad ș i Huș i: SCADA pe retelele de 
apa si canalizare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti ) –s-au executat lucrarile aferente Statiilor 
de tratare Vaslui, Barlad  si Husi , in procent de  aprox. 80 % iar SCADA pe retelele de apa si 
canalizare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti a fost fazata si va fi executata in cadrul urmatorului 
program derulat prin POIM 2014-2020; 

- VS-CL-G-02 (reabilitarea staț iilor de epurare din Vaslui, Bârlad ș i Huș i) - s-au executat lucrarile 
aferente Statiilor de epurare Vaslui, Barlad  si Husi , in procent de  aprox. 40% ; 

- VS-CL-VS-R-01 (reț ele de apă ș i canalizare în Vaslui) – a fost fazat si va fi executat in cadrul 
urmatorului program derulat prin POIM 2014-2020; 
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- VS-CL-BD-R-02 (reț ele de apă ș i canalizare în Bârlad) a fost fazata si va fi executat in cadrul 
urmatorului program derulat prin POIM 2014-2020; 

- VS-CL-HU&NE-R-03 (reț ele de apă ș i canalizare în Huș i ș i Negreș ti) a fost fazata si va fi 
executat in cadrul urmatorului program derulat prin POIM 2014-2020; 

- VS-CL-NE-R-04 (staț ie de tratare ș i staț ie de epurare în Negreș ti) a fost fazata si va fi 
executat in cadrul urmatorului program derulat prin POIM 2014-2020; 

- VS-CL-VS&BD-R-05 (surse, aducț iuni şi refulări, staț ii de pompare, rezervoare în Vaslui ș i 
Bârlad) - a fost fazata si va fi executat in cadrul urmatorului program derulat prin POIM 2014-
2020; 

 

II. Contracte de servicii 

- VS-CS-ATMP-01– ”Asistenț ă tehnică pentru Managementul Proiectului, Proiectare ș i 
Supervizarea Lucrărilor”  - a fost reziliat din culpa Prestatorului ( activitatile nerealizate vor face 
obiectul contractului VS-CS-ATMP-02 care este fazat  si urmeaza a fi executat in cadrul 
urmatorului program derulat prin POIM 2014-2020; 

- VS-CS-02 – ”Audit proiect”- contract aflat in derulare, inclusiv in faza 2 prin POIM 2014-2020; 

 

III. Contracte de furnizare : 

- Contract de furnizare – VS-CF-01 – ”Procurare bunuri funcț ionare UIP”- realizat integral si 

finalizat.  

 

Rezultatele obtinute in urma implementarii acestui proiect, in principal,  sunt : 

- Realizarea reabilitarii Statiilor de Tratare Vaslui, Barlad si Husi in proportie de 80%; 

- Realizarea reabilitarii Statiilor de Epurare a Apelor Uzate Vaslui, Barlad si Husi in proportie 
de 40%; 

- Servicii de Asistenta tehnica de Management Proiect realizate partial si Supervizarea 
Executiei Lucrarilor executate in cadrul contractelor de lucrari Fidic Galben;   

- Realizarea serviciilor de Auditare Proiect raportata la gradul de implementare a Proiectului; 

- Procurare bunuri necesare desfasurarii activitatii din cadrul compartimentului UIP la nivel de 
AQUAVAS in proportie de 100%; 

 

 
 

Persoane de contact: Ing. Tutunaru Eduard Radu, Manager de Proiect,  AQUAVAS S.A. 
Telefon: 0235.311.600; Fax: 0235.311.900 

E-mail: aquavasuip@gmail.com 

 


