
 

 
 

 
 
 
 

Iulie 2021  
Lansare achiziție publică Contract de execuție IS – CL 11 „Extinderea sistemului de apă 

și canalizare în județul Iași–axa 9-Podu Iloaiei–Tg. Frumos” 
 

În data de 27 Iulie 2021 a fost lansată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P), 
prin anunțul de participare CN1033235, procedura de achiziție publică pentru Contractul 
de execuție IS – CL 11 - Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași–axa 9-
Podu Iloaiei–Tg. Frumos, 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 11, tip procedură licitație deschisă,  cuprinde execuția lucră-
rilor pentru Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași–axa 9-Podu Iloaiei– 
Târgu Frumos, lucrări ce se vor executa în localitățile Târgu -Frumos, Podu Iloaiei (inclusiv 
în satele Budăi şi Scobâlțeni) și comuna Ion Neculce (satele Războieni, Prigoreni, Buznea, 
Gănești, Dădești) județul Iași, astfel: 
 

 Obiect 1 – Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă (4.663 m) și rețea de 
canalizare (5.647 m) în localitatea Târgu Frumos   

 Obiectul 2 – Extindere și înființare rețea de alimentare cu apă (1.744 m) și rețea de 
canalizare (14.090 m) în localitățile Buznea, Gănești, Războieni, Dădești, Prigoreni)  

 Obiectul 3 – Colector Dădești-Târgu Frumos (1.553 m)   
 Obiectul 4 – Reabilitare, extindere și înființare rețea de alimentare cu apă (5.535 

m) și rețea de canalizare (9.650) în localitățile Podu Iloaiei, Scobâlțeni, Budăi  
 

Valoarea estimată a contractului este de 50.371.428,00 lei fară TVA. Contractul se com-
pune din perioada de execuție a lucrărilor care este de 22 de luni de la ordinul de începe-
re a lucrărilor, la care 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 de 20.09.2021 ora 15.00. 
 

Reamintim că „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
judeţul Iași, în perioada 2014 -2020” în ansamblul lui are o valoare de 427.914.258 EUR 
(fără TVA).  
 

Finanțarea investiției se face astfel: 94 % din fonduri publice nerambursabile, din care 85 % 
din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13 % bugetul de stat și 2% bugetul local. Con-
finanțarea de 6% este asigurată prin credit BERD contractat de  APAVITAL S.A.   
 

Obiectivul general al acestui Proiect major de investiții este Creşterea nivelului de colec-
tare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu 
apă potabilă a populaţiei din Judeţul Iași.  
 

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