
 

  

SC VITAL SA demarează „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Maramureș, în perioada 2014-2020” prin 

semnarea contractului de servicii privind „Asistența tehnică pentru pregătirea Aplicației de 
finanțare și a documentațiilor de atribuire” 

 
 
           În data de 14.02.2018, s-a semnat Contractul de Servicii privind „Asistența tehnică 

pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș, în perioada 

2014-2020”.  

Contractul a fost adjudecat de asocierea SC EPTISA ROMANIA SRL (lider asociere) și 

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL (asociat), prin licitație deschisă-online, având 

valoarea de 24.614.980 lei (fără TVA) și o perioadă de prestare a serviciilor de 44 de luni de 

la data emiterii ordinului de începere a serviciilor. 

Scopul proiectului îl reprezintă continuarea strategiei județene pentru dezvoltarea 

sectorului de apă și apă uzată, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de Romania prin 

Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. 

Proiectul de investiții are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de 

apă uzată din județul Maramureș, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare cu 

angajamentele de tranziție și cu obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeană 

și Guvernul României, pentru implementarea Directivei 91/271 a CE cu privire la colectarea și 

tratarea apelor uzate urbane (transpusă ȋn legislația națională prin Hotărârea 352/2005, 

referitoare la tratarea apei uzate urbane). 

Obiectivul general al contractului de asistență tehnică constă în furnizarea de servicii 

specializate de proiectare,  management de proiect și supervizarea lucrărilor, pe toată durata 

de implementare a proiectului. Contractul de asistență tehnică este structurat în două etape 

majore: etapa I de pregătire a proiectului și etapa II de implementare a proiectului. 

 

 

 



Obiectivele specifice ale contractului de consultanță sunt următoarele: 

 Realizarea documentațiilor necesare în vederea depunerii proiectului și obținerea 

cofinanțării din partea Fondului de Coeziune pentru lucrări în infrastructura de apă și 

apă uzată din județul Maramureș; 

 Realizarea proiectării și elaborarea documentațiilor de atribuire necesare în vederea 

atribuirii contractelor de lucrări și sprijinirea Operatorului Regional în procesul de 

derulare a procedurilor de atribuire; 

 Realizarea serviciilor de asistență în managementul proiectului și supervizarea lucrărilor 

pe toată durata de implementare a proiectului; 

 Realizarea serviciilor de publicitate și informare pe toată durata de implementare a 

proiectului.  

 

Rezultatele așteptate în urma prestării serviciilor de asistență tehnică sunt: implementarea 

proiectului cu respectarea indicatorilor prevăzuți în proiect, actualizarea și completarea Master 

Planului pentru perioada 2014-2020 privind alimentarea cu apă potabilă și evacuarea apelor 

uzate din județul Maramureș, achiziția contractelor în conformitate cu procedurile stabilite și în 

perioadele de timp planificate prin graficul de achiziții, supervizarea contractelor în 

conformitate cu graficele de execuție aferente proiectelor respective, efectuarea plăților în 

conformitate cu graficele de plăți aferente contractelor și implementarea măsurilor privind 

publicitatea proiectului. 

 

 

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