
 

  
 

 
 
 
 
 

01.11.2021 
 

S-a semnat contractul „Furnizare echipamente de operare 
pentru infrastructura de apă și apă uzată din regiunile 

Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu” 

 
În data de 01.11.2021, la sediul Operatorului Regional Apa Târnavei Mari a 

avut loc semnarea contractului „Furnizare echipamente de operare pentru 
infrastructura de apă și apă uzată din regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, 
județul Sibiu”, din cadrul proiectului major „Proiect regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, 
județul Sibiu”. 

Contractul are o valoare de 15.809.730,00 lei RON, la care se adauga TVA 
3.003.848,70 RON. Durata prezentului contract este de 16 luni, începând de la data 
emiterii ordinului de începere a contractului și reprezintă durata de execuție a 
contractului, la care se adauga 12 luni reprezentând perioada de garanție oferită 
produselor livrate. 
 Obiectul contractului constă în furnizarea de echipamente de operare pentru 
infrastructura de apă și apă uzată din regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, 
județul Sibiu, transportul acestora până la locul de destinaţie, instalarea, punerea 
în funcțiune, asigurarea de service aferent, remedierea oricărui defect în perioada 
de garanție a bunurilor și / sau echipamentelor furnizate, precum și instruirea 
personalului, la fața locului, pentru utilizarea bunurilor livrate, conform 
prevederilor Caietului de Sarcini, începand de la data specificată în ordinul de 
începere dat de Responsabilul de Contract al Achizitorului. 
 Reamintim că, „Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și 
Apă Uzată în Regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, Județul Sibiu” (cod SMIS 
137169), finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 
(POIM), are o valoare totală de 700.258.507,21 RON (inclusiv TVA). 
 Finanțarea investiției se face astfel: 94% din fonduri publice nerambursabile, 
din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13 % bugetul de stat și 2% 
bugetele locale. Contribuția Operatorului Regional la finanțarea investiției este de 
6%. 
 Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020. 
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