
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iași – zona Sud 

În data de 24 septembrie 2021 a fost lansată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P), 
prin anunțul de participare CN1035102, procedura de achiziție publică tip licitație deschisă pentru 
Contractul  de  execuție  IS-CL-02  -  Extinderea  sistemului  de  apă  și  canalizare  în  Zona 
Metropolitană a municipiului Iași – zona Sud, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020”, derulat de APAVITAL 
S.A., în calitate de Beneficiar. 

Contractul de lucrări IS-CL-02 are ca scop extinderea sistemului de apă și de canalizare în partea 
de Sud a Zonei Metropolitane a municipiului Iași, şi anume în localităţile Iaşi, Ciurea, Bârnova, 
Miroslava şi Tomești. Lucrările sunt împărţite în trei loturi. 

În Lotul 1 se va construi conducta de aducţiune apă potabilă Chiriţa – Hlincea - Lunca Cetăţuii – 
Ciurea - Piciorul Lupului şi conducta de refulare Dumbrava - Lunca Cetăţuii. De asemenea, se va 
extinde reţeaua de alimentare cu apă şi reţeaua de canalizare din localităţile Bârnova, Cercu, 
Păun, Todirel, Vişan, Pietrărie (UAT Bârnova), precum şi reţeaua de alimentare cu apă şi reţeaua 
de canalizare din localităţile Hlincea, Ciurea, Piciorul Lupului, Dumbrava, Lunca Cetăţuii (UAT 
Ciurea). 

În Lotul 2 este prevăzută extinderea reţelei de canalizare în localităţile Miroslava, Balciu, Valea 
Adâncă şi Horpaz (UAT Miroslava). 

Prin Lotul 3 se vor executa lucrări de extindere a reţelei de canalizare din localităţile Chicerea şi 
Goruni (UAT Tomeşti), se va construi conducta de aducţiune apă potabilă Chiriţa – Dancu – 
Holboca – Țuțora – Chipereşti – Osoi şi se va construi o gospodărie de apă la Osoi. Tot în Osoi 
(UAT Comarna) se vor înfiinţa o reţea de alimentare cu apă şi o reţea de canalizare, precum şi o 
conductă de aducţiune apă potabilă. 

Valoarea estimată a contractului este de 184.770.502 lei fără TVA, fiind împărțită astfel: Lot1 - 
83.812.736,00 lei fără TVA, Lot 2 - 34.982.527,00 lei fără TVA, Lot 3 - 65.975.239,00 lei fără 
TVA. Perioada de execuție a lucrărilor celor trei loturi se calculează de la ordinul de începere a 
acestora şi este de 25 de luni pentru Lotul 1, 20 de luni pentru Lotul 2 şi respectiv 25 de luni 
pentru Lotul 3. La această perioadă, se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de 
garanție care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor. 

Data limită de depunere a ofertelor este ziua de 22.11.2021, ora 15:00. 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 
2014 -2020” are o valoare de 427.914.258 EUR (fără TVA) şi este finanţat 94% din fonduri publice 
nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugetul local. 
Cofinanțarea  de  6%  este  asigurată  prin  credit  BERD  de  către  APAVITAL  S.A.  Proiectul  îşi 
propune să crească gradul de colectare şi epurare a apelor uzate urbane şi de alimentare cu apă 
potabilă în judeţul Iași. 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare. 

Contact: ing. Răzvan Manolache, Responsabil cu furnizarea informaţiilor publice | Tel./Fax: 0232 215 410 | 
Email: contact@apavital.ro | Adresa: str. Mihai Costăchescu, nr. 6, Iași. 
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