
 
 

  

 

 

 
 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020 
Comunicat de presă 

 
 

Data: 28  SEPTEMBRIE 2018 
 

SPRIJIN PENTRU BENEFICIAR IN DERULAREA UNEI CAMPANII EFICIENTE DE 

PUBLICITATE SI PROMOVARE A PROIECTULUI 

AQUAVAS S.A implementeaza proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare 
cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, 
Negrești din județul Vaslui, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020.  
Cod Proiect: SMIS2014+103967 
Durata de desfasurare a proiectului: 01.04.2015 - 30.06.2020 

Valoarea proiectului: 355.927.933 lei din care valoarea cofinantarii UE este de 230.862.516 lei. 

Scopul proiectului/Rezultate asteptate: Realizarea de lucrari pentru  dezvoltarea infrastructurii de 
apă și  apă uzată în  aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși,  Negrești din județul Vaslui. 

 
La data prezenta in cadrul proiectului se deruleaza urmatoarele: 
 

1. Contractul de proiectare şi execuţie lucrări (FIDIC Galben) – VS-CL-G-01 „Reabilitarea 
Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din 
Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”: S-a finalizat   Recepția  finală  pentru  Stațiile de tratare  
Vaslui, Bârlad și  Huși.  

2. În cadrul contractului de proiectare şi execuţie lucrări (FIDIC Galben) – VS-CL-G-02: 
„Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Husi”: A fost  semnat Procesul Verbal de 
Receptie la terminarea lucrarilor in data de 14.12.2017 in prezent derulandu-se Perioada de 
Notificare a Defectiunilor (PND). 

• Contract VS-CL-VS-R01 ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare 
apă uzată în Vaslui”: Oferta castigatoare este cea depusa de ofertantul S.C. LUDWIG 
PFEIFFER SRL Timisoara  a carui propunere financiara, fara TVA,  este de de 74.557.090,14 
LEI. 

3. Contract VS-CL-BD-R02 ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare 
apă uzată în Bârlad”: Documentatia de Atribuire este lansata in SEAP si este in asteptare 
validare la ANAP. 

4. Contract VS-CL-HU&NE-R03 ”Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații 
pompare apă uzată în Huși și Negreşti”:  

 Oferta depusa de Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L. – S.C. INSTAL SERVICE 
TECHNOLOGY S.R.L. pentru Lotul 1 - „Retele de apa si canalizare, statii de 
pompare, statii pompare apa uzata in Husi”, a fost declarata castigatoare pentru 
valoarea de 30.439.357,96 LEI. 
 Oferta depusa de  Asocierea S.C. EUSKADI S.R.L. – S.C. INSTAL 

SERVICE TECHNOLOGY S.R.L. pentru Lotul 2 - „Retele de apa si 
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canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Negresti”, a fost 
declarata castigatoare pentru valoarea de 17.753.115,04 LEI. 

5.  Contract VS-CL-NE-R04 „Stația de tratare și Statia de epurare Negreşti”: Documentatia 
de Atribuire a fost publicata in SEAP.Licitatia a fost anulata deoarece nu a fost depusa nici o 
oferta pana la 10.05.2018, data limita de depunere.S-au initiat demersuri catre AM-POIM 
pentru reactualizarea valorii contractului pentru STAP si SEAU Negresti, in vederea actualizarii 
si aprobarii noului Deviz General al proiectului. 

6. Contract VS-CL-VS&BD-R05 ”Surse, aducțiuni, stații de pompare apa bruta și 
rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad”: Documentaia de Atribuire se afla in etapa 
premergatoare transmiterii catre ANAP. 

7. Contract VS-CS-ATMP 02 – activitatile au fost supuse procedurilor de atribuire in mai multe 
contracte subsecvente, astfel:          
a. Contractul - VS-CS-ATMP-02.1 ”Proiectare și asistență tehnică din partea 

proiectantului; elaborare documentații de atribuire și sprijin pentru beneficiar pe 
parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări”: A fost semnat 
contractul de servicii nr. 3230 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iași – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) 
Bydgoszcz(Polonia). Contractul se află în derulare. 

b. Contractul VS_CS_ATMP 02.2 Supervizare lucrari: A fost  incheiat Contractul de servicii 
nr. 2351/04.05.2018 cu ofertantul  SC MEDOS CONSTRUCT&CONSULTING   SRL Iasi. 
Contractul se afla in derulare.     

c. Contractul VS_CS_ATMP 02.3 Sprijin pentru beneficiar în derularea unei campanii 
eficiente de publicitate și promovare a proiectului: A fost  incheiat Contractul de servicii nr. 
3766/03.11.2017 cu ofertantul  SC FLAROM ADVERTISING SRL Iasi.Contractul se afla 
in derulare.  

d. Contractul VS-CS-ATMP-02.4 Sprijin pentru beneficiar in implementarea proiectului: 
Documentatia de Atribuire este in pregatire. 

e. Contractul VS-CS-ATMP-02.5 Achizitia de bunuri si echipamente necesare  
implementarii   proiectului: Documentatia de Atribuire este in pregatire. 

 
Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020. 

 
Pentru informatii despre proiect:ing.Eduard Radu Tutunaru 
Telefon:0758087163     
 
 
 
 

APA ESTE VIATA! INVESTIND IN APA, INVESTIM IN VIITOR! 
 

AQUAVAS S.A. 
 

 
 


