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Proiect cofinanț at din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020 

                                                                                                                    Data: 10.IANUARIE 2022  

  

 

„Fazarea 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, cofinanț at din Fondul de Coeziune prin Programul 

Operaț ional Infrastructură Mare 2014-2020.  

Cod Proiect: SMIS2014+103967 

Beneficiar:AQUAVAS S.A   

Durata de desfasurare a proiectului: 01.04.2015 - 30.06.2020 cu prelungire pana la 31.12. 2023. 

Valoarea proiectului: 428,232,148.00 lei din care valoarea cofinantarii UE este de 293,624,822.00 lei. 

Obiectivul  proiectului : Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a 

gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei in localitatile din aglomerarile Vaslui, 
Barlad, Husi si Negresti. 

Rezultate asteptate: Realizarea de lucrari pentru  dezvoltarea infrastructurii de apă ș i  apă uzată 

în  aglomerările Vaslui, Bârlad, Huș i,  Negreș ti din județ ul Vaslui. 

 

La data prezenta, in cadrul proiectului s-au  inregistrat urmatoarele progrese: 

 

 Contract VS-CL-VS-R01 ”Reț ele de apă ș i canalizare, staț ii de pompare, staț ii 

pompare apă uzată în Vaslui”: Lucrarile sunt in desfasurare-stadiu fizic 85%  

 

 Contract VS-CL-BD-R02 ”Reț ele de apă ș i canalizare, staț ii de pompare, staț ii 

pompare apă uzată în Bârlad:  Lucrarile sunt in desfasurare - stadiu fizic 9,3 %  

 

 Contract VS-CL-HU&NE-R03 ”Reț ele de apă ș i canalizare, staț ii de pompare, staț ii 

pompare apă uzată în Huș i ș i Negreşti”:         

 Lotul 1 – ”Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa 

uzata in Husi”: Lucrarile sunt in desfasurare-stadiu fizic 83,7% 

 Lotul 2 - ”Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa 

uzata in Negresti”: Lucrarile sunt in desfasurare- stadiu fizic 95% 

 Contract VS-CL-NE-R04- ,,Statiile  de tratare si  de epurare Negresti,, 

 Lotul 1 -„Statia de tratare Negresti”: Lucrarile sunt in desfasurare-stadiu 

fizic 90%. 

 Lotul 2 - „Statia de epurare Negresti”: Lucrarile sunt in desfasurare-stadiu 

fizic 95% 

 Contract VS-CL-VS&BD-R05 ”Surse, aducț iuni, staț ii de pompare apa bruta ș i 

rezervoare, refulări în Vaslui ș i Bârlad”:  
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 Lot 1- Surse, aducț iuni, staț ii de pompare apa bruta ș i rezervoare, refulări în Vaslui.A 

fost semnat contractul de executie lucrari nr.6211 in data de 22.10.2021 cu ASOCIEREA  

DARO CONSTRUCT  S.R.L. -GEPROCON  IASI ,urmand a se emite   Ordinul de incepere a 

lucrarilor in luna ianuarie 2022 , cu o durata de executie a lucrarilor de 22 luni.  

 Lot 2- Surse, aducț iuni, staț ii de pompare apa bruta ș i rezervoare, refulări în Barlad. A 

fost semnat contractul de executie lucrari nr.6242 in data de 25.10.2021 cu SC NOMIS 2003 

S.R.L GALATI ,urmand a se emite   Ordinul de incepere a lucrarilor in luna ianuarie 2022 cu 

o durata de executie a lucrarilor de 22 luni.  

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 


