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SC VITAL SA a semnat Contractul de Finanțare pentru Fazarea Proiectului 

“Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” 

 

Ȋn data de 30.12.2016, s-a semnat Contractul de Finanțare aferent proiectului “Extinderea și 

reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” între Ministerul Fondurilor 

Europene pe de-o parte și SC VITAL SA pe de altă parte. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, în 

vederea conformării cu prevederile Tratatului de Aderare și ale Directivelor din sector. 

Operatorul Regional SC VITAL SA este responsabil pentru implementarea proiectului nr. <cod 

SMIS2014+> 105327 intitulat Fazarea Proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de 

apă și apă uzată în județul Maramureș”. Valoarea totală a proiectului este de 142.024.365 lei, 

din care finanțarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune este de 91.684.028 lei. 

Scopul fazării proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Maramureș” constă în continuarea lucrărilor demarate prin POS Mediu 2007-2013. Deoarece 

la nivel național contractele de lucrări din cadrul proiectului POS Mediu au întâmpinat diverse 

dificultăți atât în derularea procedurilor de achiziție publică cat și în perioada de execuție, 

lucrările nu s-au putut finaliza în perioada prevăzută în Contractul de Finanțare nr. 121836 din 

data de 07.02.2012 aferent proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Maramureș”. Din aceste considerente Ministerul Fondurilor Europene a luat 

decizia de împărțire a proiectului în doua faze: faza 1 si faza 2. Faza 1 s-a încheiat în data de 

30.06.2016 iar pentru contractele incluse în faza 2, perioada de implementare a proiectului se 

încheie în data de 28.02.2018. 

Obiectivele specifice ale proiectului fazat sunt următoarele: 

1. Realizarea în cele 7 sisteme de alimentare cu apă vizate (Baia Mare, Baia Sprie, Seini, 

Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Sighetu Marmației și Cavnic) a următoarelor investiții: 

comunicat de presă 

 



 Rețele de transport noi și reabilitate în Baia Mare, Baia Sprie și Sighetu 

Marmației – 9 km; 

 Rețele de distribuție noi și reabilitate în toate sistemele de apă – 59 km; 

 Stații de pompare apă noi și reabilitate în Baia Mare, Seini, Sighetu Marmației 

și Târgu Lăpuș -  9 bucăți; 

 Rezervoare de apă noi și reabilitate în Baia Mare, Seini și Târgu Lăpuș – 3 

bucăți; 

 Stații de clorinare noi și reabilitate în Baia Mare – 1 bucată. 

2. Realizarea în cele 6 sisteme de apă uzată vizate (Baia Mare, Seini, Târgu Lăpuș, Vișeu 

de Sus, Sighetu Marmației și Cavnic) a următoarelor investiții: 

 Rețele de apă uzată extinse în toate aglomerările – 72 km; 

 Rețele de apă uzată reabilitate în Baia Mare, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Sighetu 

Marmației și Cavnic – 9 km; 

 Stații de pompare apă uzată noi și reabilitate în Baia Mare, Târgu Lăpuș, Vișeu 

de Sus, Sighetu Marmației și Seini – 52 bucăți; 

 Stații de epurare ape uzate noi și reabilitate în Baia Mare, Seini , Vișeu de Sus, 

și Cavnic. 

Proiect co-finantat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: 0262/211824: Fax: 0262/215153; E-mail: office@vitalmm.ro; piu@vitalmm.ro; Web site: www.vitalmm.ro 

 

mailto:office@vitalmm.ro
mailto:piu@vitalmm.ro

