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S.C. VITAL S.A. 

 
 

1. PREZENTARE S.C. VITAL S.A. 

 
S.C. VITAL S.A. este operatorul regional de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare 

în județul Maramureș. 

 

De-a lungul anilor întreprinderea „VITAL” a funcționat ca unitate independentă sau comasat cu 

alte unități cu profil de servicii publice, atât la nivel de municipiu cât și la nivel de județ. Alimentarea 

cu apă potabilă, colectarea și epurarea apelor menajere și industriale au cunoscut o continuă dezvoltare 

în paralel cu evoluția social-economică.  

Documentele atestă existența primelor obiective componente ale sistemului de alimentare cu apă 

și canalizare în Baia Mare în jurul anului 1910. Crearea unei întreprinderi cu un specific gospodăresc, 

bine definit, a fost înregistrată la 31 octombrie 1950 prin înființarea unei întreprinderi noi sub denumirea 

de „Întreprinderea Edilitară Regională Nr. 1", care în anul 1952 devine „Întreprinderea Comunală 

Baia Mare”. 

 

S.C. VITAL S.A. s-a înființat ca societate comercială, în vara anului 1997 în urma reorganizării 

R.A.S.P. URBIS R.A., în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare 131/1997, 

păstrându-și profilul de activitate: distribuția apei potabile la utilizatori casnici și industriali, colectarea 

și epurarea apelor uzate menajere și industriale. A fost înființată ca societate comercială pe acțiuni, cu 

acționar unic - Municipiul Baia Mare prin Consiliul Local, care avea calitatea de Adunare Generală a 

Acționarilor (AGA). 

În vederea extinderii operării la nivel regional, în septembrie 2005, AGA prin Hotărârea nr. 

4/2005 aprobă majorarea capitatului social prin cooptarea de noi acționari, respectiv județul Maramureș 

prin Consiliul Județean Maramureș și 9 orașe ale județului prin Consiliile locale, respectiv: Sighetul 

Marmației, Baia Sprie, Borșa, Cavnic, Seini, Șomcuta Mare, Târgul Lăpuș, Tăuții Măgherăuș și Vișeu 

de Sus. 

 

În cursul anului 2012, Consiliul Local Borșa s-a retras din Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ADI-Maramureș și ca urmare începând cu  1 noiembrie 2012 S.C. VITAL S.A. a încetat 

să mai opereze în orașul Borșa. Acțiunile deținute de Consiliul Local Borșa au fost redistribuite celorlalți 

acționari în cursul anului 2013 conform statutului. 

 

Structura acționariatului S.C. VITAL S.A. la  31.12.2019: 

 
• Municipiul Baia Mare,      87,768 %  

• Județul Maramureș,      3,476 %  

• Municipiul Sighetu Marmației,            2,630 %  

• Orașul Baia Sprie,      0,876 %  

• Orașul Cavnic,       0,876 %  

• Orașul Seini,       0,876 %  

• Orașul Șomcuta Mare,         0,876 %  

• Orașul Târgu Lăpuș,      0,876 %  

• Orașul Tăuții Măgherăuș,      0,876 %  

• Orașul Vișeu de Sus,      0,870 % 
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Consiliul de Administrație al S.C. VITAL S.A. este format din noua membri numiți prin 

Hotărârea AGA nr.3/20.05.2019: d-na Bancoș Alexandrina Sonia Nicoleta, d-na Luca Cornelia, dl. Biru 

Adrian, dl. Mircea Ioan  Mecea, dl. Ludescher Istvan – Jozsef, dl. Florescu  Claudiu  Dan, d-na  Grama  

Elena, d-na Ghețe Eleonora, dl. Rusu Tudor, iar prin  Hotărârea AGA nr.4/13.06.2019  dl. Florescu 

Claudiu Dan este înlocuit de dl. Spătar Cornel.  

Prin Hotărârea C.A. nr.5/30.05.2019 se numește în funcția de președinte al Consiliului de 

Administrație al S.C. VITAL S.A.,  d-na Luca Cornelia. 

 Administrarea executivă a societății este încredințată prin mandatul și aprobarea Consiliului de 

Administrație al S.C. VITAL S.A (Hotărârea nr.10 din 22.08.2014) directorului general al societății d-

na Bancoș Alexandrina. 

 

 

 
2. CADRUL LEGAL 

 

Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare ca și componenta majoră a serviciilor 

economice de interes general este reglementat prin: 

- Legea nr.51/2001 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare, republicata; 

- Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și 

completările ulterioare, republicata; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului cadru de 

furnizare/prestare a serviciului de  apă și de canalizare; 

- Hotărârea ADI Maramureș nr. 1/2013 privind Regulamentul de organizare și funcționare a 

serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru județul Maramureș. 

 

Organizarea, funcționarea precum și activitatea S.C. VITAL S.A. sunt reglementate prin Actul 

constitutiv aprobat prin H.C.L. Baia Mare nr.131/1997 cu modificările și completările ulterioare. Actul 

constitutiv al S.C. VITAL S.A. a fost modificat și respectă exigențele și cerințele POS  Mediu. 

 

 

3. ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ 

 

Construcția instituțională are la bază trei piloni importanți: 

• Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI Maramureș) 

• Operatorul regional (SC VITAL SA) 

• Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 

 

În prezent, există o relație de natură contractuală între comunitățile locale beneficiare ale 

serviciilor furnizate/prestate, grupate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru apă-canal 

Maramureș și S.C. VITAL S.A., care are la bază Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor de apă- 

canal, aprobat prin Hotărârea ADI Maramureș Nr. 15/2008.  

Extinderea ariei de delegare a S.C. VITAL S.A. s-a realizat prin atribuirea directă a serviciilor 

de apă canal din localitățile semnatare ale contractului de delegare a gestiunii. 

 

La finalul anului 2019 în aria de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare erau 

cuprinse 10 localități urbane: Baia Mare, Vișeu de Sus, Sighetu Marmației, Baia Sprie, Cavnic, Seini, 

Tăuții Măgherăuș, Târgu Lăpuș, Ulmeni, Șomcuta Mare și 9 comune: Recea, Groși, Dumbrăvița, 

Copalnic Mănăștur, Coaș, Săcălășeni, Coltău, Mireșu Mare și Satulung. 
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Operarea sistemelor de alimentate cu  apă și canalizare se realizează prin intermediul agențiilor 

existente la nivelul orașelor din aria de delegare. Preluarea în operare a serviciilor de apă și canalizare 

din aceste unități administrativ teritoriale semnatare inițiale ale contractului de delegare a gestiunii s-a 

efectuat etapizat astfel: 

 

- Baia Sprie începând cu data de  01.02.2009 

- Seini     01.03.2009 

- Tăuții Măgherăuș   01.03.2009 

- Târgu Lăpuș    01.04.2009 

- Vișeu de Sus    01.05.2009 

- Cavnic     01.04.2010 

- Ulmeni     01.05.2010 

- Sighetu Marmației   01.08.2010 

- Șomcuta Mare    01.07.2013 

 

Extinderea ariei de delegare a continuat prin preluarea serviciului de alimentare cu apă și 

canalizare în comunele semnatare ale contractului de delegare a gestiunii, dupa cum urmează: 

- Recea începând cu data de  01.02.2011 

- Groși     01.03.2011 

- Dumbrăvița    01.05.2011 

- Copalnic Mănăștur   01.07.2011 

- Coaș     01.01.2012 

- Săcălășeni    01.10.2013 

- Coltău    01.07.2017 

- Satulung     01.02.2018 

- Mireșu Mare   01.02.2018 

Cu excepția comunei Mireșu Mare, celelalte comune se află în administrarea Agenției Baia Mare, 

aprovizionarea cu apă potabilă fiind asigurată din sistemul zonal de alimentare cu apă Baia Mare.  

Comuna Mireșu Mare se află în administrarea Agenției Șomcuta Mare. 

 

 

SC VITAL SA operează pe sistemul public de alimentare cu apă și canalizare în localitățile 

deservite având Licența clasa 2 emisa prin ORDIN al președintelui A.N.R.S.C. nr.3504/14.12.2015 

pentru serviciul public de alimentare cu  apă și de canalizare cu valabilitate pană în anul 2020; 

 

SC VITAL SA își desfășoară activitatea în baza următoarelor autorizații și avize: 

• Autorizații sanitare de funcționare pentru instalațiile de: captare, tratare  apă în scop potabil, 

distribuție  apă potabila, colectare ape uzate, epurare ape uzate pentru toate agențiile, conform 

Anexei nr.1 

• Autorizații de gospodărire a apelor, conform Anexei nr.2 

• Autorizații de mediu, conform Anexei nr.3 

• Autorizația de protecția muncii/certificat constatator nr.34.613/2010; 

 

SC VITAL SA este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate 

ocupațională după cum urmează:  

• Certificat SRAC ISO 9001:2015 nr.2042/11.11.2019; 

• Certificat SRAC ISO 14001:2015 nr.208/11.11.2019; 

• Certificat SRAC OHSAS 45001:2018 nr.401/11.11.2019. 
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4. SITUATIA RESURSELOR UMANE 

 

Organigrama SC VITAL SA (Anexa nr.5) aprobata prin Hot.C.A. nr 4/24.04.2019 şi 

implementată cu data de 01.05.2019 a fost  valabilă pe  toată  perioada  rămasă  până  la  sfârşitul  anului 

2019. 

La 31.12.2019 işi desfăşurau activitatea în cadrul SC VITAL SA un numar de 673 salariaţi, faţă 

de 682 la final de 2018. 

 

Nr. 

crt. 
Agentie / Localitate 

Angajati din  care: 

Tesa Muncitori Total Apa Canal 
Ind 

prod. 

1 Baia Mare 229 234 463 151 70 242 

2 Sighetu Marmatiei 23 48 71 28 16 27 

3 Baia Sprie 6 16 22 13 3 6 

4 Cavnic 6 14 20 13 2 5 

5 Seini 5 5 10 3 4 3 

6 Somcuta Mare 2 8 10 4 2 4 

7 Targu Lapus 8 20 28 14 9 5 

8 Tautii-Magheraus 4 7 11 8 - 3 

9 Ulmeni 3 5 8 5 - 3 

10 Viseu De Sus 6 24 30 14 8 8 

Total 292 381 673 253 114 306 

 

Analizând angajații S.C.VITAL S.A. din  punct de vedere al categoriilor de personal și  nivelului 

de studii, respectiv pregătire profesională, la data de 31.12.2019 situația pe agenții se prezintă astfel :  

 

Nr. 

crt. 
Agentie / Localitate 

Angajati 

Studii 

superioare 

Studii 

medii 

Muncitori 

calificati 

Muncitori 

necalificati 
Total 

1 Baia Mare 139 90 182 52 463 

2 Sighetu Marmatiei 11 12 35 13 71 

3 Baia Sprie 1 5 11 5 22 

4 Cavnic 1 5 11 3 20 

5 Seini 3 2 5 - 10 

6 Somcuta Mare 1 1 6 2 10 

7 Targu Lapus 5 3 15 5 28 

8 Tautii-Magheraus 2 2 5 2 11 

9 Ulmeni 1 2 5 - 8 

10 Viseu De Sus 2 4 20 4 30 

Total 166 126 295 86 673 

 

Pentru pregatirea profesionala a angajatilor a fost alocata suma de 215.880,32lei, sumă care 

reprezinta 0,67% din fondul de salarii realizat pe anul 2019 (0,78% in 2018). S-a asigurat participarea  

angajaţilor la programe de perfecţionare profesională în domeniile economic, IT, achizitii publice, 

implementarea proiectelor de investiţii, benchmarking, metrologie, SSM, etc. 

De  asemenea, un număr de 34 angajaţi au urmat cursul de „igienă” şi un număr 17 de angajaţi 

au urmat cursul de „operator la tratarea şi epurarea apelor uzate”.   

Reprezentanţi ai societăţii au participat la seminarii si cursuri de pregătire profesională 

organizate de catre Centrul de pregătire de pe lângă Asociaţia Română a Apei. 
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Câştigul mediu brut pe salariat a fost de 4.271lei, inclusiv tichetele de masa, (5.073 lei pe 

economia naţională) iar venitul mediu net de 2.693 lei (3.099 lei pe economia naţională). 

 

 
 

 

Din  punct de vedere al vârstei angajaților, la data de 31.12.2019 situația se prezintă astfel:       

 

 
 

 

Nu s-au înregistrat intarzieri la plata salariilor. Au fost acordate toate drepturile  prevăzute în  

Contractul  colectiv  de  muncă, respectiv: tichete de masă, compensare costuri cu transportul pentru toţi 

angajaţii, tichete cadou şi premii cu ocazia sărbătorilor, premii ocazionale pentru angajaţii  implicaţi în 

realizarea unor  lucrări  complexe, vouchere de vacanţă.  

Nu s-au înregistrat datorii la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale şi de 

sănătate sau la redevenţa aferentă contractului de delegare. 

Contractul  Colectiv de Munca  inregistrat la ITM Maramureş cu nr. 7/31.01.2019   a  fost  valabil 

pe tot  parcursul  anului  2019. 
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5. INDEPLINIREA ATRIBUTIILOR ȘI SARCINILOR SPECIFICE 

 

5.1 ALIMENTAREA CU  APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZAREA 

 

Evaluarea modului de îndeplinire a cerințelor asumate prin Contractul de Delegare, a calității 

serviciilor furnizate utilizatorilor, respectarea normelor de exploatare și a protecției mediului în aria de 

operare sunt evidențiate în urma activităților de monitorizate realizate de ADI Maramureș pe parcursul 

anului 2019. 

 

Optimizarea continuă a activităților de exploatare și întreținere s-a realizat prin: 

- exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în condiții de 

siguranță și eficiență tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor și a instrucțiunilor tehnice de 

exploatare; 

- monitorizarea parametrilor de funcționare a sistemului de alimentare și a calității apei potabile pe 

întreg sistemul de tratare și distribuție, precum și a apelor uzate colectate și epurate; 

 

Activitatea agențiilor, compartimentelor funcționale și a secțiilor de producție s-a desfășurat în 

condiții corespunzătoare.  

Sediile agențiilor au fost în continuare modernizate, dotate cu mobilier, calculatoare, telefoane 

mobile pentru personalul operativ, internet, autovehicule, scule, echipamente de lucru și a fost 

perfecționat sistemul informatic unic.  

Sunt monitorizate video toate casieriile și sunt încheiate contracte pentru protecția bunurilor cu 

firme de paza specializate. De asemenea au fost extinse sistemele de supraveghere video la mai multe 

obiective care nu au personal permanent. 

Pentru rezolvarea unor probleme pe rețelele de  apă sau canal, la solicitare, agențiile au beneficiat 

prin detașare de la Baia Mare de utilaje, autospeciale și personal de specialitate. 

Sistemul informatic EMSYS implementat furnizează date privind serviciile delegate oferind 

rezultate financiare pe centre de cost: calculul financiar, calculul costurilor, facturarea, veniturile, 

bugetul, salariile, resursele umane, contractele și indicatorii de performanta. 

 
Au fost preluate în operare investiții realizate prin programul POS Mediu , finanțat din fonduri 

europene, ce vizează reabilitări și extinderi de rețele de  apă și canalizare cu branșamente de apă, 

racorduri de canalizare, stații de pompare  apă potabila și  apă uzată aferente sistemelor, precum și stații 

de tratare  apă potabila și stații de epurare, beneficiari fiind majoritatea orașelor din aria de operare a SC 

Vital SA. 

Situația lucrărilor efectuate prin programul POS Mediu este prezentata în capitolul 5.2.2 Stadiul 

aplicației POS MEDIU proiect “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de  apă și  apă uzată în județul 

Maramureș” și Anexa 4. 

 

Apă brută cumpărată, apă potabilă vândută și pierderi:  

Debitele de  apă la sursă au fost suficiente pentru a asigura cerința de apă la captare, necesarul 

de apă potabilă fiind distribuit la toți utilizatorii din aria de operare. 

 

Cantitatea de apă vândută (facturată) în anul 2019 de 11.164 mii mc a crescut ușor față de anul 

precedent cu 145 mii mc, respectiv o crestere cu 1,32%, constatându-se o crestere relativ constantă a 

consumului în ultimii 3 ani. Se constată de asemenea o creștere a cantității de apă brută prelevată pentru 

tratare cu 260 mii mc (1,53%), respectiv până la nivelul de 17.230 mii mc. Pierderile de apă din sistem 

de 35,21% (35,07% în anul anterior) se mențin sub 37%, respectiv sub nivelul cotei pierderilor de apă 

din aria de operare aprobată de ADI Maramureș pentru anul 2019 prin Hotărârea nr.1/06.02.19. 

 

Nota:  In exercitiul de Benchmarking pentru anul 2018 media pentru cei 43 de operatori regionali la 

indicatorul NRW - apa care nu aduce venit in procesul de distributie a fost de 41,72 %. 
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Situația privind cantitatea de apă potabilă, respectiv apă uzată preluată și epurată facturată în 

perioada 2014 - 2019: 

 

An / Servicii 

 Apă potabilă 

facturată 

[mii mc]  

Canal                 

facturat          

[mii mc] 

din care:   

Apă uzată menajeră 

[mii mc] 

Canal meteo 

[mii mc] 

2019 11.164 9.582 8.294 1.288 

2018 11.019 10.040 8.205 1.835 

2017 10.924 10.194 8.077 2.117 

2016 10.780 9.350 7.814 1.536 

2015 10.987 9.330 7.967 1.361 

2014 11.155 9.317 8.247 1.072 

 

 

Evoluția apei potabile vândute (facturate): 
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Categoria principală de utilizatori o reprezintă populația cu 69,58% din total, mentinându-se 

aproximativ la acelasi nivel cu anul 2018, respectiv 69,45%. Cantitatea de apă potabilă facturată 

agenților economici, desi în continua scădere din 2013, se mentine in 2019 la acelasi nivel cu 2018 la 

2.635 mii mc, reprezentând 23,60% din total. În cazul instituțiilor publice ponderea este de 6,82% pentru 

anul 2019, față de cea a anului precedent (6,63%). 
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 Apa uzată facturată:  

Cantitățile de apă uzată menajeră care se facturează utilizatorilor sunt în corelare cu cantitățile 

de apă potabilă facturată, reprezentând 98% din cantitatea de  apă potabila facturată la populație și 100% 

sau negociat cu agenții economici conform proceselor tehnologice specifice.  

Cantitatea de apă uzată facturată în 2019 a fost de 9.582 mii mc, reprezentand o scadere cu 1,87% 

față de anul 2018 când a fost de 10.040 mii mc. 

Anii 2018 si 2019 au fost caracterizati ca ani secetosi în toate anotimpurile, ca urmare au scăzut 

cantitățile de ape meteo/pluviale preluate și epurate, în special în Baia Mare și Sighetu Marmației. 

 

Situația infrastructurii de apă și canalizare în aria de operare la 31.12.2019: 

Nr. 

Crt . 
UAT 

Lungime 

rețea apă 

distribuție 

(km) 

Nr. 

branșa-

mente  

(buc) 

Gradul de 

contorizare        

% 

Lungime 

rețea 

canalizare 

(km) 

Nr. 

racorduri 

(buc) 

1 Baia Mare 410,00 55.313 99,85 345,83 53.381 

2 Baia Sprie 31,10 4.736 98,74 22,70 3.156 

3 Cavnic 16,35 1.396 88,83 12,93 1.118 

4 Coaș 11,77 425 100,00 0,00 0 

5 Coltău 13,48 534 100,00 4,81 63 

6 Copalnic Mănăștur 35,99 217 100,00 0,00 0 

7 Dumbrăvița 61,58 1.515 99,80 17,41 265 

8 Groși 49,71 1.332 100,00 13,11 212 

9 Mireșu Mare 6,35 81 100,00 14,30 189 

10 Recea 40,11 2.100 99,81 4,53 214 

11 Satulung 26,78 572 100,00 0,00 0 

12 Săcălășeni 30,77 819 99,51 21,90 279 

13 Seini 50,94 1.951 100,00 35,88 1.707 

14 Sighetu Marmației 125,46 8.352 92,87 114,35 4.809 

15 Șomcuta Mare 46,05 2.112 99,33 5,27 95 

16 Tăuții Măgherăuș 94,89 3.151 100,00 75,87 927 

17 Târgu Lăpuș 44,28 2.122 100,00 31,46 1.185 

18 Ulmeni 44,89 1.386 97,00 6,00 417 

19 Vișeu de Sus 64,37 4.468 97,00 43,41 1.949 

 Total arie de operare 1.204,87 92.582 98,82 769,76 69.966 

 

Situația privind asigurarea serviciilor de apă și canalizare în aria de delegare la 31.12.2019: 

Nr. 

Crt . 
UAT 

Populație  

UAT 

Populație în 

aria de 

delegare 

Utilizatori 

apă          

categoria  

“populație” 

Utilizatori 

canal 

categoria 

„populație” 

1 Baia Mare 123.738 123.738 52.618 50.914 

2 Baia Sprie 15.476 14.819 4.589 3.075 

3 Cavnic 4.976 4.976 1.346 1.077 

4 Coaș 1.402 1.312 412 0 

5 Coltău 2.557 2.557 512 59 

6 Copalnic Mănăștur 5.673 1.002 210 0 

7 Dumbrăvița 4.372 4.372 1.455 272 
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8 Groși 2.857 2.857 1.290 207 

9 Mireșu Mare 4.766 2.513 217 184 

10 Recea 6.000 6.000 2.013 210 

11 Satulung 5.837 2.222 561 0 

12 Săcălășeni 2.299 2.299 785 263 

13 Seini 8.987 8.987 2.498 1.452 

14 Sighetu Marmației 37.640 37.640 13.842 10.580 

15 Șomcuta Mare 7.565 5.391 1.959 405 

16 Tăuții Măgherăuș 7.136 5.827 3.004 943 

17 Târgu Lăpuș 11.744 7.598 1.878 1.110 

18 Ulmeni 7.270 4.869 1.264 381 

19 Vișeu de Sus 15.037 15.037 4.191 1.783 

 Total 275.332 254.016 94.644 72.915 

 Grad de acoperire cu servicii % 83 63 

 

Nota:   

In raportul exercitiului de Benchmarking pentru anul 2018 media pentru cei 43 de operatori 

regionali a fost la: 

- grad de conectare a populatiei la servicii de apa   81,43 % 

- grad de conectare a populatiei la servicii de canalizare  63,92 % 

 

Întreruperi temporare, dar în limitele prevăzute în contractele cu utilizatorii, au existat ca urmare 

a lucrărilor de întreținere programate, din cauza avariilor apărute pe rețelele încă nereabilitate sau din 

cauza avariilor produse de constructorii care efectuau lucrări pe infrastructura altor deținători de utilități. 

La rețele de canalizare s-au înregistrat numeroase sesizări privind colmatarea unor racorduri sau 

tronsoane de canalizare în primul rând din cauza debitelor reduse de apă uzată transportată și care nu 

asigura viteza de autocurățire, din cauza rugozității interioare mari a tuburilor realizate din beton dar și 

din cauza exploatării necorespunzătoare a instalațiilor interioare a utilizatorilor. 

  

La dispeceratul central au fost înregistrate sesizările și reclamațiile utilizatorilor, situația pe 

agenții fiind prezentată în continuare: 

 

Nr. 

crt. 
Agenții Apă Canal Total agenție 

1 Baia Mare 2379 2135 4514 

2 Baia Sprie 74 29 103 

3 Cavnic  90 24 114 

4 Seini 109 143 252 

5 Sighetu Marmației 279 195 474 

6 Șomcuta Mare 202 56 258 

7 Tăuții Măgherăuș 329 97 426 

8 Târgu Lăpuș 108 204 312 

9 Ulmeni 16 6 22 

10 Vișeu de Sus 118 78 196 

 TOTAL 3704 2967 6671 

 

 

În cadrul Agentiei Baia Mare în cursul anului 2019 au fost efectuate interventii si lucrari de 

exploatare specifice  pe sistemul de alimentare cu apa potabila dupa cum urmeaza: 
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Nr. 

crt. 
Tip interventii 

Nr. interventii 

[buc.] 

Valoare 

[lei fara TVA] 

1 Interventii bransamente 205 337.375 

2 
Interventii pe conducte de distributie, transport si 

aductiuni ale apei potabile 

131 325.610 

3 Interventii  hidranti 22 47.692 

4 Interventii  camine de vane 35 113.633 

5 Cuplari 44 50.965 

6 Interventii comune, sate 242 261.155 

7 Interventii cismele 3 1.573 

8 Interventii hidrofoare 2 1.971 

 TOTAL 684 1.139.974 

 

Pentru intretinerea sistemului de canalizare, in Agentia Baia mare, au fost efectuate urmatoarele 

interventii si lucrari de exploatare specifice: 

 

Nr. 

crt. 
Tip interventii 

Nr. interventii 

[buc.] 

Valoare 

[lei fara TVA] 

1 Interventii guri de scurgere 17 27.222 

2 Montat placa beton pe camine 16 7.825 

3 Interventii  in camine de vizitare 44 94.577 

4 Interventii  pe conducte de colectoare 50 140.774 

5 Interventii SPAU 1 2.766 

6 Interventii comune, sate 3 5.717 

 TOTAL 131 278.881 

 

Totodată au fost monitorizați un număr de 210 agenți economici potențiali poluatori, astfel: 

- Agenția Baia Mare   -154 ag. ec. monitorizați; 

- Agenția Baia Sprie   -    2 ag. ec. monitorizați; 

- Agenția Seini    -    2 ag. ec. monitorizați; 

- Agenția Sighetu Marmației  -  27 ag. ec. monitorizați; 

- Agenția Tăuții Măgherăuș -    7 ag. ec. monitorizați; 

- Agenția Târgu Lăpuș   -    7 ag. ec. monitorizați; 

- Agenția Ulmeni    -    2 ag. ec. monitorizați; 

- Agenția Vișeu de Sus   -    9 ag. ec. monitorizați; 

 

 

Activitatea Laboratorului de apă Potabila se desfășoară zilnic la cel mai înalt nivel de 

competență profesională in conformitate cu cerințele SR EN ISO 17025:2018, ca dovadă laboratorul 

este acreditat RENAR din anul 2012,  “Certificat de acreditare nr. LI 955” (cu solicitare  de rinoire 

acreditare ciclul III depusa in anul 2019) si înregistrat la Ministerul Sănătății  - “Certificat  nr. 

563/20.02.2020” (reînnoit periodic tot la doi ani  din anul 2010). 

Pentru un control riguros și sigur a calității apei brute, produse și distribuite, s-a dispus  

efectuarea conform Legii 458/2002 (republicată în 2011) a unui număr foarte mare de parametrii chimici 

și microbiologici, pentru  fiecare agenție din cadrul SC VITAL SA. 

 

Numărul analizelor efectuate de Laboratorul de Apă Potabilă în 2019: 

Nr. 

crt. 
Proveniența probei 

Nr. probelor 

prelevate 

Nr. analize 

chimice 

Nr. analize 

microbiologice 

Total 

analize 2019 

1. Agenția Baia Mare 10.882 42.589 10.925 53.514 

2. Agenția  Baia Sprie 52 454 164 618 
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4. Agenția Târgu Lăpuș 33 133 132 265 

5. Agenția Tăuții Măgheruș 20 356 83 439 

6. Agenția Vișeu de Sus 18 208 62 243 

7. Agenția Ulmeni 23 181 56 235 

8. Agenția Cavnic 35 188 131 319 

9. Agenția Seini 37 326 119 445 

10. Agenția Sighetu Marmației 177 691 720 1411 

11. Agenția Șomcuta Mare 19 162 53 215 

Total analize efectuate pentru 

monitorizarea de control 

11.296 45.288 12.445 57.704 

12. 
Comenzi efectuate la cererea 

Direcției Producție  

16 68 48 116 

13. Comenzi externe  31 202 72 274 

Total  11.343 45.588 12.565 58.094 

 

Laboratorul de apă potabilă oferă zilnic Direcției Producție, informații privind calitatea apei și 

transmite periodic rezultatele analizelor sub forma de “Rapoarte de încercări”. Aceste informații pot fi 

accesate și de către consumatorii noștri de pe site-ul www.vitalmm.ro. Marca de acreditare RENAR a 

fost aplicată pe un număr de 1.057 de “Rapoarte de încercări”. 

 

Activitatea Laboratorului de apă Uzata se desfășoară zilnic la cel mai înalt nivel de competență 

profesională in conformitate cu cerințele SR EN ISO 17025:2018, ca dovadă laboratorul este acreditat 

RENAR din data de 11.02.2019, - “Certificat de acreditare nr. LI 1206. 

În cadrul Laboratorului de Apă Uzată, pe baza  comenzilor venite din partea clienților interni 

și externi,  se monitorizată calitatea apelor uzate și a nămolurilor provenite din fluxurile tehnologice ale 

stațiilor de epurare, rețele de canalizare, vidanje, etc., urmărindu-se totodată încadrarea acestora în 

normativele NTPA-001 și NTPA-002 din HG.188 din 2002, cu completările și modificările HG.352 din 

2005. 

  Numărul analizelor efectuate de Laboratorul de  apă uzată în 2019: 

Nr. 

crt. 
Proveniența probelor 

Nr. de 

prelevări 

Nr. 

analize 

apa 

Nr. 

analize de 

nămol 

Total analize 

2019 

1. Agenția Baia Mare 2.522 6.942 6.562 13.504 

2. Agenția Cavnic 61 599 - 599 

3. Stație epurare Dănești 8 72 - 72 

4. Stație epurare Dumbrăvița 24 214 - 214 

5. Stație epurare Merișor 26 232 - 232 

6. Stație epurare Mireșu Mare 6 54 - 54 

7. Stație epurare Săcălășeni 24 216 - 216 

8. Stație epurare Săsar 5 45 - 45 

9. Agenția Seini 56 547 - 547 

10. Agenția Sighet 26 338 - 338 

11. Agenția Șomcuta 46 460 - 460 

12. Agenția Tg. Lăpuș 16 267 - 267 

13. Agenția Ulmeni 24 238 - 238 

14. Stație epurare Viile Apei 24 212 - 212 

15. Agenția Vișeu 12 275 - 275 

16. Vidanje 629 2.516 - 2.516 
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17. Agenți economici 803 5.633 - 5.633 

18. Comenzi externe 294 2.342 - 2.342 

  Total 4.606 21.202 6562 27.764 

 

Numărul rapoartelor de încercări eliberate în anul 2019 a fost de 2.601, din care 365 reprezintă 

rapoartele zilnice emise către Secția Epurare. 

 

 

În cadrul Laboratorului de Metrologie s-au supus verificării 4195 de contoare de  apă rece 

pentru repunerea lor în uz, conform cerințelor metrologice și tehnice. Nu s-au înregistrat abateri și 

reclamații în ceea ce privește timpul de execuție și calitatea verificărilor metrologice.  

Prin Programul de supraveghere s-a monitorizat respectarea prevederilor reglementărilor de 

metrologie legala în vigoare, aplicabile prin testarea a 582 de mijloace de măsurare de lucru verificate 

de personalul din cadrul laboratorului de metrologie și nu s-au constatat neconformități, astfel încât s-a 

păstrat nivelul redus de supraveghere. 

Conform Planului de verificare intermediara s- a controlat si s- a confirmat mentinerea 

capabilitatii de masurare stabilita la etalonare. Etaloanele, echipamentele de verificare și instalația 

îndeplinesc cerințele din specificațiile laboratorului și sunt menținute în conformitate cu specificațiile 

relevante pentru efectuarea verificărilor metrologice. 

În urma examenelor de autorizare,  s-a obținut autorizația de verificator metrolog cu nr. CJ-109-
19/12.07.2019 emisa de BRML-DRML Cluj-Napoca (valabilitate de 2 ani), acoperitoare pentru toate 

sortimentele laboratorului. 

În perioada 04-06.12.2018 s-a desfășurat evaluarea laboratorului de metrologie în vederea 

reautorizării laboratorului de metrologie, în urma căreia s-a obținut Autorizația nr. 002-19 din 

07.01.2019 certificând îndeplinirea cerințelor tehnice și legislative. 

Laboratorului de metrologie a participat la incercarile de competenta privind evaluarea 

performantelor laboratoarelor de verificari a mijloacelor de masurare: contoare de apa, cod SIC-VRM-

VCA-06/2019, iar rezultatele bune ale laboratorului sunt prezentate in Raportul incercarii de competenta 

nr. 03/2019-ROLAB, emis la data de 14.03.2019. 

 

 

Prin Biroul Mecano-Energetic sunt incheiate, monitorizate si negociate contractele de servicii 

privind furnizarea de energie electrica, gaze, telefonie, deratizare si dezinsectie, salubrizare, servicii de 

reparatii, reglare si intretinere a aparatelor in domeniul maselor, intretinere utilaje care intra sub 

incidenta ISCIR , servicii de asigurari RCA si casco la autovehicule, cladiri, laborator, service centrale 

consumatoare de gaz si centrale electrice, aparate aer conditionat,  precum si contracte de inchiriere 

spatii si terenuri.  

La finalul anului 2019 existau 414 de puncte de consum (locatii) de energie electrica. 

 

Consumuri si cheltuieli directe cu energia electrica si gaze naturale: 

Baia Mare        cheltuieli fara TVA    

Loc de consum 

Energie electrica Gaze naturale 

2019 2018 2019 2018 

Mwh Mii lei Mwh Mii lei Mwh Mii lei Mwh Mii lei 

Statii de 

hidrofor 394.61 236.92 486,64 217,60 - - - - 

Sedii (Sincai 21 

Alecsandri 4) 
223.14 103.55 225,81 86,67 503.05 87.52 504,30 64,08 

Uzina de Apa 434.03 237.45 378,54 212,48 511.85 61.45 514,24 71,21 

Microuzina 

Ferneziu 
49.15 23.10 45,02 22,67 - - - - 
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Statia de 

Epurare 2261.25 1140.38 2468,45 1.062,65 - - - - 

Total  

Baia Mare 3362.18 1741.40 3.604,46 1.602,07 1014.90 148.97 1.018,54 135,29 

 

 

 

Localitati ( UAT-uri )      cheltuieli fara TVA 

Loc de consum 

Energie electrica Gaze naturale 

2019 2018 2019 2018 

Mwh Mii lei Mwh Mii lei Mwh Mii lei Mwh Mii lei 

Baia Sprie Apa 89.40 22.50 99,16 67,68 23.15 3.47 32,77 4,26 

Tautii 

Magheraus 

Apa 233.43 129.50 202,88 86,17 - - - - 

Canal 343.92 184.41 128,12 54,13 - - - - 

Cavnic 
Apa 91.57 49.94 103,68 46,12 4.82 1.84 3,37 0,59 

Canal 42.63 20.18 18,47 8,10 - - - - 

Seini 
Apa 168.53 90.18 136,11 60,19 14.91 2.24 15,28 2,15 

Canal 194.01 100.74 104,36 50,73 - - - - 

Tg, Lapus 
Apa 90.41 64.03 99,98 46,14 21.72 3.18 21,90 3,11 

Canal 269.73 138.82 158,59 67,11 - - - - 

Ulmeni 
Apa 121.38 62.94 117,10 47,59 9.23 1.39 9,62 1,25 

Canal 67.32 47.89 64,94 41,94 - - - - 

Sighetu 

Marmatiei 

Apa 2211.59 978.77 2.458,30 855,30 69.61 14.19 50,14 6,52 

Canal 731.17 323.17 681,84 234,28 - -  - 

Viseu de Sus 
Apa 347.98 165.46 297,51 110,11 - - - - 

Canal 72.04 37.98 45,01 29,90 - - - - 

Berinta Apa 150.01 83.45 119,66 51,57 - - - - 

Dumbravita 
Apa 343.26 152.16 304,16 108,24 - - - - 

Canal 54.44 52.87 47,22 27,54 - - - - 

Grosi 
Apa 24.28 14.28 25,03 11,43 - - - - 

Canal 47.41 10.69 36,66 19,52 - - - - 

Satu Nou de 

Sus 
Apa 47.15 19.77 59,16 23,27 - - - - 

Coas Apa 17.30 14.29 16,79 20,17 - - - - 

Somcuta 

Mare 

Apa 99.13 63.24 119,43 62,15 25.24 3.79 28,40 3,69 

Canal 35.36 17.29 42,29 41,40 - - - - 

Sacalaseni 
Apa 68.91 34.54 47,60 8,45 - - - - 

Canal 53.31 30.59 49,81 24,20 - - - - 

Satulung Apa 10.91 6.14 - - - - - - 

Miresu Mare 
Apa 8.65 10.30 - - - - - - 

Canal 22.02 19.11 - - - - - - 

Total  localitati 6057.25 2945.23 5.140,03 2.203,43                                     168.68 30.10 161,48      21,57 

    

Situatia comparativa a consumurilor de energie electrica: 

2019 2018 

Energie electrica 

(MWh) 

Energie electrica 

(mii lei) 

Energie electrica 

(MWh) 

Energie electrica 

(mii lei) 

9419.43 4686.63 9.188,3 3.805,51 

 

In anul 2019 consumul de energie electrica a crescut cu aprox. 2,5% exprimat in MWh  iar 

cheltuielile cu aprox. 23%, deoarece au crescut numarul locurilor de consum si pretul  (33 locuri noi de 
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consum) ca urmare a punerii in functiune a unor obiective de investitii (statii de epurare, statii de 

pompare apa si apa uzata) realizate prin POS Mediu si surse proprii 

 

Situatia comparativa a consumurilor de gaze naturale: 

2019 2018 

Gaze naturale 

 (Mwh) 

Gaze naturale 

 (mii lei) 

Gaze naturale 

(Mwh) 

Gaze naturale 

 (mii lei) 

1183.58 179.07 1.180,02 156,86 

 

Alte cheltuieli cu pondere semnificativa au fost cele legate de  asigurari: 

- RCA 122 in valoare de    127.317,50 lei 

- CASCO 20 in valoare de                63.400,81 lei 

- Cladiri  in valoare de                     7.886,17 lei 

- Laborator in valoare de            427,26 lei  

In anul 2019 conform programarilor s-a facut reevaluarea activitatilor de reparare respectiv 

montare a contoarelor de apa, precum si evaluarea in vederea reautorizarii laboratorului metrologic de 

verificat contoare de apa. 

 

 

La sfârșitul anului 2019 parcul auto aflat în coordonarea Serviciului Transport era compus din 

135 vehicule față de 127 la final de 2018. S-au înregistrat următoarele consumuri de carburanți  (fără 

agregate de sudura, motopompe, maiuri compactoare, tăietoare de asfalt): 

 2018 2019 Diferențe Diferențe % 

Consum benzina           [l] 2.342,02 1.367,79 -974,23 -41,59 

Consum motorina         [l] 248.565,96 256.161,67 7.595,71 3,05 

Parcurs                         [km] 1.515.906 1.549.687 33.781 2,22 

Ore lucru utilaje           [h] 6.353 7.411,5 1.058.5 16,66 

Cheltuieli reparații       [RON] 668.551 806.703,04 138.152,04 20,66 

Cheltuieli combustibil [RON] 1.292.651 1.335.419,57 42.768,57 3,30 

Cheltuieli totale           [RON] 1.961.202 2.142.122,6 180.920,6 9,22 

 

După cum se observă din situația comparativă, cheltuielile totale au crescut cu 9,22%, în 

condițiile în care parcul auto a crescut cu 6,29%. 

Cheltuielile cu combustibilii au crescut cu 3,30%, acest lucru se datorează creșterii  nr. de  

kilometrii parcursi si cresterii numarului de ore lucru utilaje. 

S-au parcurs cu 33.781 mai mulți kilometri față de anul anterior, iar numărul orelor de lucru la 

utilaje a crescut cu 1058,5(16,66%). 

Cheltuielile cu reparațiile au crescut cu 20,66%, dar trebuie luate măsuri de întinerire în 

continuare a parcului auto, deoarece acesta îmbătrânește și cu cât autovehiculele sunt mai vechi cu atât 

ele trebuie reparate mai des. 

 

 

În cadrul Biroului Managementul Activelor s-au desfășurat activitățile specifice legate de 

extinderea ariei de operare, prin întocmirea documentațiilor tehnice însoțitoare pentru sistemele de apă 

şi canalizare care urmează a fi preluate în operare din localităţile Săsar, Unguraş, Şindresti, Cărbunar, 

precum şi localitatea Nistru 

 S-au întocmit un număr de 35 recepții și puneri în funcțiune pentru activele achiziționate din 

surse proprii, cumulând o valoare de 698.331 lei. 
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 Realizările planului de revizii și reparații la utilaje pentru anul 2019, însumează o valoare de 

1.579.748 lei. 

 În cadrul activităților specifice departamentului s-a realizat inventarierea anuala a bunurilor 

aparținând domeniului public și privat, finalizată cu scoaterea din uz și casarea obiectelor propuse și 

înaintate spre aprobare CA. S-a continuat cu sprijinul șefilor de agenții și a responsabililor secțiilor apa-

canal, completarea bazei de date cu situația la zi a rețelelor și a intervențiilor efectuate utilizând 

platforma electronica de management a  activelor. 

 

 

Prin Biroul Tehnic au fost procesate și s-au eliberat 2.938 avize (față de 2.593 avize în 2018), 

respectiv 9 autorizări/reautorizări pentru constructorii care pot desfășura lucrări pe infrastructura de apa-

canal administrata de SC Vital SA..  

Structura pe categorii de avize se prezinta astfel: 

- avize de principiu            606 

- avize definitive (branșare/racordare, extinderi, devieri rețele apă-canal)     526 

- avize definitive instalații individuale la blocuri de locuințe           55 

- avize de amplasament         1.730 

- autorizări firme              11 

- avize cereri interne             10 

Total avize 2019         2.938 

De asemenea s-a răspuns la un număr de 108 solicitări, adrese, etc., solicitări care nu fac obiectul 

procedurii de avizare.  

Prin compartimentul de Strategie și dezvoltare regională din cadrul biroului s-a asigurat: 

- colectarea, centralizarea și transmiterea datelor primare privind indicatorii de performanță ai SC Vital 

SA, pentru realizarea împreună cu Asociația Română a Apei - Centrul de Excelență pentru 

Benchmarking, a exercițiului de benchmarking pentru anul 2018. 

- colectarea, agregarea datelor și raportarea către BERD a îndeplinirii condiționalităților din contractul 

de împrumut în cadrul Proiectului POS Mediu;  

În urma solicitărilor au fost realizate in cadrul compartimentului Proiectare un număr de 536 

proiecte de extinderi de rețele de apa si canalizare, branșare/racordare și contorizări individuale (387 

proiecte în 2018).  

Pentru lucrările și investițiile derulate din surse proprii ale societății au fost întocmite 8 proiecte 

si documentatii tehnice în valoare de 118.679 lei. 

Prin acest compartiment au fost rulate situații de lucrări la solicitarea Direcției Producție și 

agenții, au fost desenate și multiplicate documentații pentru Unitatea de Implementarea Proiectelor, 

documentații pentru certificate urbanism, autorizații de construire și avize aferente. 

 

 

Activitățile principale ale  Serviciului de Management Calitate - Mediu - Securitate și 

Sănătate în muncă – Situații de urgență au constat din: 

- raportări specifice privind modul de realizare a cerințelor nominalizate în licența ANRSC București 

pentru serviciul de alimentare cu apă-canalizare-epurare la nivel de operator general, 

- întocmire documentații pentru recertificarea sistemului de management integrat prin audit extern 

SRAC București: 

- Certificat SRAC ISO 9001:2015 nr.2042/11.11.2019; 

- Certificat SRAC ISO 14001:2015 nr.208/11.11.2019; 

- Certificat SRAC OHSAS 45001:2018 nr.401/11.11.2019. 

- identificarea prin analiza SWOT a punctelor tari, punctelor slabe, a oportunităților, amenințărilor în 

realizarea obiectivelor strategice la nivelul anului 2019 și propuneri pentru anul 2020  pentru toate 

departamentele societății, 

- studiu de satisfacție clienți,  

- 2 acțiuni de verificare SSM șantiere temporare și mobile, 
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- 18 de acțiuni de verificare, îndrumare și control (audit) în domeniul securității și sănătății în muncă 

în situații de urgență, 

- obtinerea a 23 de vize anuale pentru autorizatii sanitare existente,  

- intocmire 3 documentatii tehnice pentru obtinere autorizatii sanitare, 

- întocmire de rapoarte, sinteze, documente specifice conform responsabilităților din ROF – S.C. 

VITAL S.A. 

In vederea obtinerii autorizatiilor de gospodarire a apelor si a autorizatiilor de mediu, s-au 

realizat urmatoarele: 

- documentatii tehnice realizate de un proiectant autorizat pentru agentiile: Ulmeni, Cavnic si Seini; 

- s-au intocmit 13 documentatii – Fisa de prezentare si declaratie la urmatoarele agentii: Baia Mare - 

vidanjari, Sighetu Marmatiei, Somcuta Mare, Ulmeni, Baia Mare – comuna Sacalaseni, Baia Mare – 

comuna Recea, Somcuta Mare – comuna Miresu Mare, Tautii Magherasu, Baia Mare – comuna Coas, 

Baia Mare – comuna Copalnic Manastur, Baia Mare – comuna Dumbravita, Somcuta Mare – 

Lucacesti si Danestii Chioarului, Baia Sprie; 

Autorizatii obtinute in cursul anului 2019: 

- 12 autorizatii de gospodadire a apelor/ autorizatii modificatoare la agentiile: Baia Mare, Baia Sprie, 

Viseu de Sus, Sighetu Marmatiei, Somcuta Mare, Tautii Magheraus, Targu Lapus, Seini; 

- 8 autorizatii de mediu la agentiile: Baia Sprie, Ulmeni, Baia Mare – comuna Recea, Somcuta Mare, 

Baia Mare – vidanjari, Baia Mare, Somcuta Mare – comuna Miresu Mare, Baia Mare – comuna Coas, 

Baia Mare – comuna Sacalaseni  si comuna Grosi; 

In cursul anului 2019 s-au efectuat urmatoarele controale: 

- 17 controale efectuate de Administratia Bazinala de Apa Somes - Tisa cu/ fara participarea Sistemului 

de Gospodarire a Apelor Maramures, la urmatoarele agentii: Somcuta Mare – comuna Miresu Mare, 

Seini, Tautii Magheraus, Baia Mare – Scaclaseni (2 procese verbale), Baia Sprie, Ulmeni, Somcuta 

Mare, Baia Mare – cartier Firiza, Baia Mare – satatia de epurare, Tautii Magheraus – statia de epurare 

Merisor, Cvanic, Targu Lapus, Viseu de Sus (2 procese verbale), Sighetu Marmatiei (2 procese 

verbale); 

- 7 controale efectuate de Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Maramures, la 

urmatoarele agentii: Ulmeni, Tautii Magheraus (2 rapoarte de inspectie), Baia Mare, Seini, Viseu de 

Sus; 

- 14 procese verbale de reautorizare intocmite de SGA Maramures/ ABAST Cluj – Napoca la agentiile: 

Cavnic, Seini, Somcuta Mare – comuna Miresu Mare, Baia Mare, Tautii Magheraus, Baia Sprie, 

Sighetu Marmatiei, Viseu de Sus, Targu Lapus, Baia Mare – comuna Recea, Tautii Magheraus – 

statia de epurare Merisor, Agentia Baia Mare – cartier Firiza, Seini – statia de epurare; 

In anexele 1-3 se regasesc situatiile cu autorizatiile sanitare, de gospodarire a apelor si de mediu 

la data de 31.12.2019. 

 

 

Prioritățile Biroului IT s-au concretizat prin mentenanța și optimizarea infrastructurii de 

telecomunicații din cadrul S.C. Vital S.A. la nivel logic si fizic.  

S-a continuat consolidarea și securizarea rețelei de calculatoare de la casierii prin trecerea acestor 

calculatoare pe sistemul de operare Linux. Astfel a crescut semnificativ securitatea și stabilitatea rețelei, 

sistemul de operare Linux nefiind amenințat de viruși. La casierii au fost înlocuite calculatoare uzate 

moral( Pentium D, Celeron)  cu calculatoare care au configurație minim Core2Duo E5200, 2GB RAM. 

În 2019 s-a actualizat parcul de calculatoare cu echipamente mai noi și sisteme de operare 

actuale  - Windows 10. 

În vederea creșterii securității in sistemele de transmisii de date s-a realizat separarea rețelelor 

de pe partea de comunicații  SCADA față de celelalte rețele. 

Prin achizitia unui echipament de retea combinat activ de tip router-firewall  Cisco s-a asigurat 

scanarea rețelei și  au fost evidențiate vulnerabilitățile la nivel de calculator. Seria Cisco Firepower 2100 

este o familie de platforme de securitate NGFW axate pe amenințări, care oferă protectie  prin apărarea 

împotriva amenințărilor din exteriorul si interiorul retelei. Aceste platforme includ în mod unic o 
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arhitectură inovatoare a procesorului dual multicore care optimizează firewall, criptografic și funcții de 

inspecție a amenințărilor simultan. 

De asemenea s-a reușit dezvoltarea și îmbunătățirea canalelor de transmisie de date, atât pentru 

senzori/SCADA cât și pentru aplicația ERP. S-au configurat echipamentele de interfață între rețeaua de 

telecomunicații și stațiile noi de pompare apă. A fost asigurată creșterea siguranței/fiabilității centrului 

de date prin asigurarea funcționării în cazul penelor de curent.  

În vederea menținerii la un nivel ridicat de performanță s-a realizat upgradarea  sistemului 

informațional integrat EMSYS la noua versiune EMSYS 7 care implementează tehnologii noi și s-au 

întreprins acțiunile necesare pentru prelungirea cu încă 10 ani a dreptului de utilizare a domeniul 

“vitalmm.ro”. 

S-a continuat uniformizarea parcului de multifunctionale A3 color prin achizitia de echipamente 

Xerox identice adaptate nevoilor din birouri  si A4 color (Xerox si Utax )si alb negru (Xerox si Pantum) 

prin achizitia unor aparate care suporta tonere de capacitate mare , rezultand un cost per pagina bun. 

În vederea scaderii costurilor legate de tiparirea facturilor s-a incheiat un contract de chirie cu 

cost per pagina pentru 3 imprimante de capacitate mare la biroul Facturare. 

Toate aceste acțiuni au făcut posibilă continuarea activității societății Vital la parametri normali. 

 

 

Activitatea Serviciului GIS-SCADA este într-o continuă dezvoltare, având un rol tot mai 

pronunțat în desfășurarea activității societății pentru o mai bună supraveghere a întregului sistem de 

alimentare cu apă potabilă, respectiv tratare ape uzate în județul Maramureș, scopul urmărit fiind de a 

reduce costurile de exploatare pe termen mediu și lung. 

Departamentul GIS a identificat si realizat urmatoarele actiuni pe parcursul anului 2019: 

- ridicari topografice pentru verificarea si localizarea retelelor de apa si canalizare din Seini,Targu 

Lapus, Sighetul Marmatiei, Viesu.  

- identificarea tuturor componentelor retelei de apa si canalizare din cartierul Firiza. 

- intocmit planuri de situatie pentru reabilitari si extinderi ale retelelor de apa si canalizare in Baia Mare 

(str.Emil Racovita, Salciei, , str.Valea Neagra, str.V.Lucaciu) Catalina Sindresti si Seini, respectiv 

masuratorile post executare. 

- trasarea retelelor de sprijin pe suport web pentru toate retelele de apa-canal masurate in prealabil (Seini, 

Targu Lapus, MM CL 12 ). 

- echipa de detectii pierderi apa a reusit sa intocmeasca inspectiile video pentru toate comenzile preluate 

asupra retelelor de canalizare nou executate din proiectul POS mediu si P.O.I.M. aproximativ 100 % 

inspectate in judetul Maramures, rezultatul inspectiilor precum si pantele tronsoanelor fiind publicate 

pe serverul societatii. Pierderile de apa structurate pe fiecare agentie in parte au constituit o alta 

actvitate intensa pe parcursul anului 2019. Astfel au fost realizate si intocmite masuratori de debite in 

punctele de intrare la reteaua de apa pentru  cartierul Firiza. In urma masuratorilor de debite au fost 

intocmite graficele pentru debitul de zi si noapte, precum si identificarea problemelor analizate din 

graficele de debite. 

- pentru  reteaua de apa din cartierul Firiza s-au efectuat toate operatiile pentru identificarea , reducerea 

si monitorizarea in permanenta a pierderilor de apa. 

- dupa stabilirea problemelor din graficele de debite de noapte au fost amplasati logeri de zgomot in 

punctele de acces la reteaua de apa, datele rezultate din masuratorile de zgomot ajutand la restrangerea 

ariei de cautare a pierderilor si identificare cu exactitate a zonelor cu probleme. Datele si rezultatele 

de la logeri si debitmetre au fost publicate tot pe suport web. 

- rezultatul final in urma analizelor de date a fost localizare exacta a pierderilor din retea cu ajutorul 

corelatorului si a sondarii acustice pentru respectarea indicilor de performanta in pierderi de apa. 

Activitatea departamentului SCADA este intr-o continua dezvoltare, avand un rol tot mai 

pronuntat in desfasurarea activitatii societatii pentru o mai buna supraveghere a intregului sistem de 

alimentare cu apa potabila, respectiv tratare ape uzate in judetul Maramures, scopul urmarit fiind de a 

reduce costurile de exploatare pe termen mediu si lung. Platforma INGITION a fost imbunatatita cu 

achitizita a doua noi module MOBILE si WEB BROWSER.  



18 

 A fost dezvoltata o versiune a aplicatiei SCADA REGIONAL pentru accesarea de pe terminalele 

mobile, pentru o monitorizare mult mai eficienta si pentru a facilita accesul utilizatorilor la sistemul 

SCADA de oriunde s-ar afla printr-o retea securizata VPN. 

 Versiunea desktop a SCADA REGIONAL a fost imbunatatita prin adaugarea de noi rapoarte 

(Starea de conectare a unei statii prin prezenta curentului electric), un filtru in meniu pentru ca utilizatorii 

sa poata vedea alarmele care ii intereseaza.  Au fost integrate puncte noi de monitorizare(SPAP, SPAU, 

STAP, SEAU si senzori), impartite pe localitati.  

• Baia Mare → 1 x SPAU; 1 x PMN 

• Baia Sprie → 5 x PMPC 

• Seini → 3 x PMPC; 1 x SPAP 

• Tautii Magheraus → 3 x PMPC; 3 x SPAU; 1 x SPAP; 1 x STAP 

• Sighetu Marmatiei → 3 x SPAP; 1 x SPAU 

• Cavnic → 6 x PMPC 

• Targu Lapus → 1 x SPAP 

 Au fost verificare toate statiile si punctele de monitorizare presiune si clor ce au fost integrate in 

sistemul SCADA REGIONAL mentionate mai sus, impreuna cu reprezentanti ai firmelor conform 

contractelor de lucrari inainte de a fi date in folosinta personalului VITAL. Noua versiune are o viteza 

de raspuns mult mai mare, se autodimensioneaza pentru diferite tipuri de monitoare si au fost 

inplementate nivele de permisiune pentru utilizatori, respectiv in funtie de localitatea de care apartin, 

astfel ca utilizatori diferiti vor vedea informatii diferite in SCADA REGIONAL.. 

 

In cursul anului 2019 Serviciul Apometre a efectuat un numar de 6.279 de interventii asupra 

apometrelor aflate in intretinerea si administrareas sa, din care un numar de 5.770 in Baia Mare, iar 509 

in localitatile limitrofe. Aceste interventii au constat in:   

a) inlocuirea apometrelor clasice cu cele echipate cu module radio pentru citirea indexului la distanta. 

In acest sens au fost inlocuite  un numar total de 3.637 contoare  in Baia Mare. 

b) receptii bransamente noi in numar total de 1.385 astfel: 

Nr. crt. Localitatea Nr. bransamente noi 

1 Baia Mare 975 

2 Recea 114 

3 Dumbravita 42 

4 Firiza 8 

5 Sacalaseni 34 

6 Coas 34 

7 Coltau 15 

8 Satulung 52 

9 Grosi 100 

10 Copalnic Manastur 11 

c) inlocuiri contoare din diverse alte motive: scadente din punct de vedere metrologic, la cererea 

utilizatorului,  blocate sau deteriorate  in numar total de 1257 din care: 

- demontari contoare la cerere: 38  

- demontari contoare ca urmare a cererilor de  reziliere contract: 111 

- remontari la cererea abonatului: 94 

- demersuri  pentru  verificarea metrologica a contoarelor in urma  unui numar de 48 de cereri 

inregistrate in  anul 2019. 

 Alte activitati desfasurate in cursul anului 2019: 

- intretineri camine de apometre care constau in diferite lucrari de curatare, canalizare, sapare, 

refacere planseu, diverse operatii de intretinere si reparatie la un numar de 38 camine de apometre. 

La un numar de 30 de camine au fost montate capace noi. 
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- inlocuiri distribuitoare si/sau reparatii la distribuitoare la un numar de 35 camine de apometre. 

- au fost efectuate 346 verificari in teren pentru stabilirea locului de amplasare a caminelor si tipului 

de apometru necesar ca urmarea cererilor de aviz de principiu depuse de viitorii utilizatori. 

- pentru stabilirea posibilitatilor de montare a unor apometre noi  in camine existente au fost efectuate 

un numar de 98 verificari.  

- vanzari contoare simple si cu modul precum si camine echipate cu contoare de diferite dimensiuni 

inclusiv contoare mari achizitionate pe baza de comanda ferma din partea cumparatorului. S-au 

achizitionat in vederea revanzarii un numar de 465 apometre si 36 camine echipate cu apometre.  

- in cadrul Atelierului de reparatii contoare s-a intervenit asupra unui numar de  3.365 contoare; in 

urma verificarilor au fost propuse spre casare un numar de  491 contoare. 

- au fost preluate si solutionate un numar total de 2.317 solicitari, sesizari, reclamatii provenite din 

Dispeceratul unitatii, Biroul Relatii cu Publicul, Serviciul Comercial sau direct de la abonati, de 

tipul: 

 - demontari/remontari/inlocuiricontoare 

 - verificari contoare si/sau camine cu utilizatorii 

 - lipsa presiune, lipsa apa, 

 - curge apa in camin,  

 - camine inundate,  

 - robinet defect,  

 - de inchis/deschis robineti, etc. 

Termenele de interventie (rezolvare) a solicitarilor (reclamatiilor) au fost de maxim 2 ore de la 

primirea lor. 

 

 

În cursul anului 2019 Serviciul Comercial a încheiat / reactualizat un număr de 11.104 contracte 

de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, după cum urmează: 

 

Nr.crt. Localitate Populație 
Agenți 

economici 

Instituții 

publice 
Total 

1 Baia Mare 5.725 184 18 5.927 

2 Baia Sprie 854 5 1 860 

3 Cavnic 213 3 1 217 

4 Seini 334 6 2 342 

5 Sighetu Marmației 1.535 35 6 1.576 

6 Șomcuta Mare 201 6 1 208 

7 Tăuții Măgherăuș 242 7 0 249 

8 Târgu Lăpuș 488 4 1 493 

9 Ulmeni 82 1 0 83 

10 Vișeu de Sus 206 8 1 215 

11 Coaș 36 0 0 36 

12 Coltău 33 0 0 33 

13 Copalnic Mănăștur 86 0 1 87 

14 Dumbrăvița 331 1 0 332 

15 Groși 140 4 2 146 

16 Recea 156 2 0 158 

17 Mireșu Mare 18 0 1 19 

18 Satulung 75 0 0 75 

19 Săcălășeni 47 1 0 48 

  TOTAL 10.802 267 35 11.104 

 

Aceste contracte s-au încheiat ca urmare a preluării în sistem a noilor utilizatori , precum și a 
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continuării acțiunii de reactualizare a contractele de furnizare și prestare a serviciului de alimentare cu 

apă și canalizare. 

Situația utilizatorilor la data de 31.12.2019, respectiv numărul utilizatori cărora li s-au emis 

facturi pentru serviciile de apă și/sau canalizare în cursul anului 2019, defalcată pe unități administrativ-

teritoriale și categorii de utilizatori se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt. 
UAT 

Număr utilizatori la sfârșitul anului 

2019 

Număr utilizatori cărora li s-a emis 

cel puțin o factură pe parcursul 

anului 2019 

Total,     

din 

care: 

Agenți 

econo-

mici 

Instituții 

publice 
Populație 

Total,    

din 

care: 

Agenți 

econo-

mici 

Instituții 

publice 
Populație 

1 Baia Mare 56.458 3.453 385 52.620 52.039 3.242 378 48.911 

2 Baia Sprie 4.756 152 30 4.574 4.242 128 26 4.088 

3 Cavnic 1.528 63 15 1.450 1.311 57 15 1.239 

4 Seini 2.814 91 40 2.683 2.034 74 30 1.930 

5 
Sighetu 

Marmației 
14.692 692 100 13.900 12.203 672 99 11.432 

6 
Șomcuta 

Mare 
2.120 97 67 1.956 1.780 83 55 1.642 

7 
Târgu 

Lăpuș 
2.077 145 59 1.873 1.725 116 55 1.554 

8 
Tăuții-

Măgherăuș 
3.156 103 50 3.003 2.748 93 42 2.613 

9 Ulmeni 1.389 98 32 1.259 1.290 82 28 1.180 

10 
Vișeu De 

Sus 
4.499 285 50 4.164 3.763 250 46 3.467 

11 Coaș 426 7 7 412 396 7 7 382 

12 Coltău 535 10 13 512 502 10 13 479 

13 
Copalnic-

Mănăștur 
218 1 7 210 208 1 7 200 

14 Dumbrăvița 1.513 37 22 1.454 1.349 33 21 1.295 

15 Groși 1.337 37 10 1.290 1.198 32 10 1.156 

16 
Mireșu 

Mare 
226 2 7 217 161 1 6 154 

17 Recea 2.099 56 30 2.013 1.901 42 29 1.830 

18 Satulung 572 7 4 561 466 5 4 457 

19 Săcălășeni 820 22 14 784 758 22 12 724 

Total 101.248 5.358 942 94.948 90.566 4.950 893 85.105 

 

SC VITAL SA se preocupă permanent de diversificarea modalităților de încasare a facturilor 

emise pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în vederea stimulării încasării 

acestora. Sunt utilizate următoarele modalități de plată: 

- plata în numerar și cu cardul la terminalele POS din casieriile proprii, 

- plata în numerar la comercianții care au afișată sigla Paypoint și Payzone, metoda care este 

disponibilă tuturor utilizatorilor din toate localitățile urbane și aproape toate localitățile rurale 

din județul Maramureș, 

- plata prin Direct Debit și Internet Banking efectuate prin bănci, 

- plata în numerar și cu cardul prin scanarea codurilor de bare la ghișeele băncilor sau terminale 

de plată (tip ROBOTEL sau FACTUREL) (Banca Transilvania, Banca Română de Dezvoltare, 
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Banca   Românească ),  

- plata cu cardul online prin portalul www.vitalmm.ro, metoda promovată prin tipărirea unor 

flayere care au fost distribuite fiecărui utilizator odată cu factura pentru serviciile prestate; 

În cursul anului au fost create un număr de 2.881 de conturi de utilizator, din care un număr de 

1.556 de clienți au optat pentru factura în format electronic. Odată cu crearea unui cont de utilizator, 

clientul poate opta și pentru primirea facturii în format electronic, metoda ce aduce mari avantaje atât 

companiei noastre cât și utilizatorului. 

Situația utilizatorilor care au optat pentru factura în format electronic în cursul anului 2019: 

Nr. 

crt. 
Localitate Populație 

Agenți 

economici 
TOTAL 

1 Baia Mare 946 98 1.044 

2 Baia Sprie 63 3 66 

3 Cavnic 12 1 13 

4 Seini 12 0 12 

5 Sighetu Marmației 111 17 128 

6 Șomcuta Mare 8 1 9 

7 Tăuții Măgherăuș 96 8 104 

8 Târgu Lăpuș 14 1 15 

9 Ulmeni 10 0 10 

10 Vișeu de Sus 24 1 25 

11 Coaș 4 0 4 

12 Coltău 9 0 9 

13 Copalnic Mănăștur 1 0 1 

14 Dumbrăvița 23 1 24 

15 Groși 18 3 21 

16 Recea 42 1 43 

17 Săcălășeni 20 2 22 

18 Mireșu Mare 2 0 2 

19 Satulung 3 1 4 
 TOTAL 1.418 138 1.556 

 

Întrucât încasările au tendința să treacă de la ghișee spre procesatorii de plăti, în cursul anului 

2016 s-a elaborat un alt format al facturii care să permită scanarea facilă a codului de bare. Acest format 

a fost implementat începând cu luna ianuarie 2017. 

Distribuția încasărilor după numărul de încasări pe parcursul anului 2019 comparativ cu anul 

2018 se prezinta astfel: 

Banci
12,34%

Ghisee
45,57%

Online
5,48%

Paypoint
26,59%

Payzone
10,02%

Distribuția incasarilor 

dupa nr. de încasări în 2018

 

Banci
11,79%

Ghisee
45,24%

Online
7,09%

Paypoint
31,01%

Payzone
4,87%

Distribuția încasărilor 

după nr. de încasări în 2019
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In perioada analizată s-a constatat că plata la ghișeele societații se menține constantă față de 

perioada similara a anului 2018. Observăm o creștere cu 1.61 la numărul plătilor efectuate de pe portalul 

web:www.vitalmm.ro  în detrimentul plăților efectuate prin bănci. 

 

Distribuția încasărilor după valoarea acestora pe parcursul anului 2019 se prezinta astfel: 

Banci
39,73%

Ghisee
35,97%

Online
4,02%

Paypoint
14,96%

Payzone
5,32%

Distribuția încasarilor 

după valoarea încasărilor in 2018

 

Banci
39,01%

Ghisee
35,74%

Online
5,19%

Paypoint
17,48%

Payzone
2,58%

Distribuția încasarilor 

după valoarea încasărilor in 2019

 
  

Gradul de încasare a facturilor emise în aria de operare a SC Vital SA pentru anul 2019 a fost de 96,06%, 

mai mare decat cel realizat în anul 2018 (94,14%). 

 

Distribuția gradului de încasare pe unități administrativ-teritoriale se prezintă astfel: 

 

Nr.crt. UAT Procent % 

1 Baia Mare 98.03 

2 Baia Sprie 103.19 

3 Cavnic 97.79 

4 Seini 98.98 

5 Sighetu Marmației 83.50 

6 Șomcuta Mare 94.84 

7 Tăuții Măgherăuș 99.49 

8 Târgu Lăpuș 89.09 

9 Ulmeni 97.04 

10 Vișeu de Sus 95.78 

11 Coaș 99.38 

12 Coltău 97.09 

13 Copalnic Mănăștur 93.33 

14 Dumbrăvița 99.34 

15 Groși 97.74 

16 Mireșu Mare 92.56 

17 Recea 96.78 

18 Satulung 98.53 

19 Săcălășeni 97.37 

20 Firiza 103.38 

Total 96.06 
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Biroul Relații cu Publicul reprezintă interfața dintre client și societate și are rolul de a coordona 

si eficientiza modul de înregistrare, procesare și soluționare a cererilor și reclamațiilor adresate societății 

și de a asigura comunicarea  cu utilizatorii prin toate mijloacele de comunicare existente (corespondență, 

apeluri telefonice, fax , e-mail). 

În cadrul Biroului de Relații cu Publicul se pun la dispoziția utilizatorilor informații legate de 

tarifare, facturare, încasare, contractare și alte informații solicitate. Problemele întâmpinate de către 

client se rezolva prompt și într-un mod profesionist. 

Pe parcursul anului 2019 s-au înregistrat 15.992 solicitări, dintre care: 3037 cereri avize, 6555 

cereri diverse, 415 sesizări și reclamații, 5917 informații și 68 servicii diverse (transport apă, analize 

laborator).  Mentionam faptul ca numarul de reclamatii depuse in anul 2019 a scazut de la 606/2018 la 

415/2019. 

In perioada ianuarie - decembrie 2019 s-au intocmit in cadrul Biroului Relatii cu Publicul 6370 

de contracte de furnizare a serviciilor de apa si de canalizare pentru persoane fizice si juridice, din care: 

• Contracte - persoane fizice:      6103 

• Contracte - persoane juridice:    267 

În anul 2019 s-au întocmit și transmis către agenți economici și instituții 143 invitații pentru 

actualizarea contractului de furnizare a serviciilor de apă și de canalizare. 

Cu privire la modalitatea de transmitere a reclamațiilor și sugestiilor către societate, faptul că 

numărul de solicitări prin intermediul online (e-mail) a crescut față de anul trecut de la 583  în 2018 la 

815 în 2019 indica o creștere a preferinței clienților pentru comunicarea online (e-mail).                                                                            

 Existența unui sistem modern de facturare și deschiderea pentru plata online prin portalul 

www.vitalmm.ro face ca numărul clienților cu conturi de utilizator de internet să fie în permanentă 

creștere ceea ce duce implicit si la cresterea nunarului de solicitari venite pe e-mail. 

 

 

Biroul Control Intern Managerial si Financiar 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 

intern managerial şi control financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

SC VITAL SA, dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere şi 

aplicare  permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul 

îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, 

eficacitate, eficienţă şi economicitate. 

Această raportare se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere 

asupra sistemului de control intern managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia. 

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea 

măsurilor privind creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. 

În acest caz, menţionam următoarele: 

- Comisia de monitorizare este funcțională; 

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și 

actualizat anual; 

- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat; 

- Procedurile documentate sunt elaborate în proporţie de 95 % din totalul activităţilor 

procedurale inventariate; 

- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele şi 

activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță; 

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciem că la data de 31 decembrie 2019, sistemul de control 

intern managerial al SC VITAL SA este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern 

managerial, conform Ordinului 600/2018. 
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Biroul Juridic a depus la instanțele de judecată în anul 2019 un număr de 99 dosare, după cum 

urmează: 

- la Judecătoria Baia Mare s-au înaintat un număr de 76 de acțiuni în care am avut calitate 

creditori sau reclamanți, din care: 

- 73 acțiuni, al căror obiect 1-au constituit cererile de încuviințare a executării silite a 

debitorilor: 

 -59 dosare executări facturi 

 -14 dosare executări sentințe 

din care: 51 admise, 8 pe rol și 14 respinse. 

- 1 acțiune având ca temei Cererile de valoare redusă, pe rol. 

- 2 acțiuni, reprezentând plângeri penale împotriva utilizatorilor care au fost prinsi furând 

apa, finalizate cu NUP. 

- la Tribunalul Maramureș s-au depus un număr de 14 dosare în apel în care avem calitatea 

procesuala de reclamanți, din care: 9 dosare admise, 4 pe rol și 1 respins. 

- la Judecătoria Vișeu de Sus s-au depus un număr de 9 acțiuni pentru încuviințarea executării 

silite. 

 

Pe rolul instantelor de judecata exista si 6 dosare, avand ca obiect pretentii, unde avem calitatea 

procesuala de pârâți – 4 la Judecatoria Baia Mare, 2 la Judecătoria Sighetu – Marmației. 

 

Societatea a fost reprezentată în instanțele de judecată în anul 2019 de către personalul juridic de 

71 ori, atât la instanțele de fond cât și la cele de apel/recurs: 58 la Baia Mare, 8 la Sighetu-Marmației, 5 

la Vișeu de Sus. 

În raport cu acțiunile întreprinse se concluzionează că în anul 2019 din cele 99 dosare (21 pe rol, 

14 respinse) în care  SC Vital SA a avut calitate procesuală de reclamant s-au obținut sentințe favorabile 

în proporție de 90,55 %, iar  cele 6 dosare în care SC Vital SA a avut calitate procesuală de pârât, sunt 

încă  pe rolul instanțelor de judecată.  

Acțiunile depuse de către Agenția Baia Mare, prin procedura executării silite, cumulează o 

valoare totală de 278.157,91 lei.  La Agenția Sighetu-Marmației s-a recuperat suma de 125.000 lei de la 

utilizatorii restanțieri, prin acțiuni necontencioase. Este de menționat că acționarea în judecată a 

restanțierilor s-a realizat pentru cei care prezentau un debit mai mare de 500 lei și facturi neachitate mai 

vechi de 6 luni. 

De asemenea, în decursul anului 2019, personalul Biroului Juridic a răspuns/acordat puncte de 

vedere/acordat asistența la un numar de 931 de adrese intrate (externe și interne), a întocmit un număr 

de 90 de Decizii al directorului general al societății, a efectuat demersuri pentru publicarea in Monitorul 

Oficial al României a  5 Hotărâri ale AGA SC Vital SA, si a verificat toate contractele încheiate cu 

persoanele juridice (actele subsecvente). 

 

În vederea diminuării  numărului de utilizatori cu debite restante precum si a recuperării 

restanțelor la plata facturilor de apă si canalizare, Serviciul Urmărire Recuperare Creanțe a întreprins 

urmatoarele actiuni:   

- au fost emise și distribuite în teren 17.109 somații pentru persoane fizice si juridice + 28 de 

somații pentru blocuri; 

- s-au demontat 558 contoare  pentru persoane fizice si juridice + 7 contoare blocuri ale 

utilizatorilor restanțieri la plata facturilor de apă si canalizare, dintre care 504 contoare au fost remontate 

ca urmare a achitării restanțelor precum si a taxei de recuplare; 

- s-au facut note interne cu propuneri care au fost înaintate Biroului Juridic in vederea recuperării 

în instanță a debitelor restante pentru un numar de 90 de utilizatori; 

- au fost verificate , analizate si s-a trimis răspuns unui numar de 268 de cereri de eșalonare;  

- au fost verificate și analizate  534 cereri de amânare; 

- s-au depus 13 declarații de creanță pentru agentii economici aflați in procedură de insolvență 

sau faliment, în suma totală de 197.374 lei; 
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- au fost trimise 62 de formulare de vot pentru ședințele adunării creditorilor pentru agenții 

economici aflați in procedură de insolvență; 

 

Situația recuperării creanțelor la nivel  S.C. VITAL S.A. se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 

Agenţii/ 

Localităţi 
Somaţii transmise 
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1 Baia Mare 7455 797 381 17 383 14 90 153 496 13 62 

2 Baia Sprie 722 72 22 0 26 0 0 16 5 0 0 

3 
Tăuţii 

Măgherăuş 
1241 36 2 0 5 0 0 0 0 0 0 

4 Seini 185 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Târgu 

Lăpuş 
1501 502 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

6 
Vişeu de 

Sus 
933 361 10 6 1 2 0 0 0 0 0 

7 Cavnic 318 26 4 0 4 1 0 0 0 0 0 

8 
Sighetu 

Marmaţiei 

590+ 

28bl 
47 

75+  

7bl 
0 36 0 0 55 0 0 0 

9 Ulmeni 315 46 3 0 5 0 0 0 0 0 0 

10 
Şomcuta 

Mare 
733 81 9 0 8 0 0 38 0 0 0 

 
 

Total 

13993 + 

28bl 
1978 

507+ 

7bl 
23 469 17 90 262 501 13 62 

 
 

 
15971+ 28bl 530+ 7bl 486 90 262 501 13 62 

11 
Localităţi 

limitrofe 
1138 28 18 0 6 33 0 0 

 
Total 

general 
17109+ 28bl 558+ 7bl 504 90 268 534 13 62 

 

 

Obiectivul general al Biroului Achiziții este asigurarea necesarului de produse, servicii și lucrări 

pentru realizarea obiectivelor de funcționare ale S.C. VITAL S.A., în condiții de legalitate, eficiență și 

eficacitate. 

Planificarea activității de achiziții pentru anul 2019, a fost realizată cu luarea în considerare a 

necesitaților identificate la nivelul structurilor organizatorice ale S.C. VITAL S.A. și a modalităților de 

achiziție reglementate de legislația în domeniul achizițiilor sectoriale.  

În baza Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pe 2019, s-au realizat următoarele proceduri 

de atribuire a contractelor de achiziție: 

1. Licitație deschisa (online): 

a) Furnizare produse - 2 contracte; 

2. Procedura simplificata (online): 

a) Furnizare produse – 2 contracte; 
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b) Servicii – 2 contracte; 

3. Negociere fără invitație prealabilă la procedura concurențială de ofertare:  

a) Furnizare produse - 3 contracte; 

4. Procedura interna privind atribuirea contractelor care au ca obiect serviciile din Anexa 2 la 

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale: 

a) Servicii – 2 contracte. 

5. Achiziții directe, din care: 

a)Achiziții directe (offline)  

-   12 achiziții directe de furnizare; 

-   22 achiziții directe de servicii; 

-     9 achiziții directe de lucrări.    

b)Achiziții directe prin intermediul catalogului electronic din SEAP  

- 195 achiziții directe de furnizare produse; 

-   160 achiziții directe de servicii; 

-   82 achiziții directe de lucrări.    

Conform criteriilor de performanta stabilite pentru derularea procedurilor de achiziții, respectiv: 

a) Încadrarea în resursele alocate; 

b) Respectarea termenelor impuse de legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție 

sectoriala;  

c) Contestații privind atribuirea contractelor de achiziție sectoriala,  

în anul 2019 nu s-au înregistrat neconformități în derularea procedurilor de achiziții. 
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Relații Publice 

Misiunea relațiilor publice a constat în atingerea obiectivelor specifice, respectiv creșterea 

vizibilității societății, orientarea spre client, îmbunătățirea imaginii societății, care se realizează prin 

intermediul unor activități de marketing, evenimente de comunicare, acțiuni de responsabilitate socială, 

participare la târguri și expoziții, activități de branding și comunicare cu mass media. Poziționarea pe 

care ne-am dorit-o pe piață a fost aceea de societate responsabilă, care oferă servicii de calitate, într-un 

regim de furnizare continuu. 

Societatea VITAL S.A. participă activ la educația copiilor în ceea ce privește rolul și importanța 

apei, folosirea rațională a apei protejarea mediului înconjurător, respectul față de natură. 

Promovarea în spațiul public s-a realizat prin principalele modalități de abordare 

comunicațională care în timp și-au dovedit utilitatea: mass-media, pagina web, pagina de facebook și 

respectiv materialele de prezentare. Astfel pe parcursul anului 2019: 

- au fost redactate și transmise 150 comunicate de presă. 

- a fost monitorizată apariția S.C. VITAL S.A. în 1.028  articole de presă, din care 1.013 în 

presa locală și 15 în presa națională. Genul materialelor:  

▪ articole pozitive      590 

▪ articole neutre     171 

▪ articole negative     174 

▪ articole eveniment    144 

▪ anunțuri publicitare        6 

-  au fost consemnate 7 apariții TV, spot publicitar. 

 

Solicitările cu privire la informațiile de interes public formulate în baza Legii 544/2001, au 

crescut în anul 2019, astfel:  

Anul Total cereri 
Răspuns în termen 

de 10 zile 

Raspuns în termen 

de 30 zile 

2018 6 2 4 

2019 10 7 3 

 

 Compartimentul de Relații Publice participă la desfășurarea audiențelor, asigurând într-un cadru 

organizat și programat, posibilitatea solicitanților de a accesa conducerea executivă a societății în 

probleme complexe, ce nu pot fi rezolvate direct la nivelul compartimentelor funcționale. Pentru anul 

2019 s-a constatat o creștere a solicitărilor în audiență la 15 față de 11 solicitate în anul 2018. 

 

În cursul anului 2019 societatea VITAL S.A. a organizat/participat la o serie de acțiuni și 

evenimente, cum ar fi: 

 

• 21 - 22 martie - Ziua Mondială a Apei - „Apă pentru toți” 

Societatea VITAL S.A. a marcat aceste zile, prin organizarea de Porți Deschise la Stația de 

epurare a apelor uzate din Baia Mare pentru ca toți clienții noștri sau cei interesați. Cei care au 

răspuns invitației noastre au fost cei 400 de elevi de la școli și colegii atât din Baia Mare cât și 

din localitățile Tăuții de Sus, Recea și Boiu Mare, dar și reprezentanți ai Primăriei din comuna 

Fărcașa. Elevii au fost surprinși de dimensiunea și complexitatea proceselor tehnologice din 

stația de epurare și totodată de aparatura și complexitatea metodelor de laborator de ultimă 

generație în procesul de epurare a apelor uzate. În a doua zi un grup de elevi de clasa I și-a 

exprimat dorința de a planta 30 de pomi, în incinta stației de epurare Baia Mare, pentru a 

sărbătorii într-un mod mai aparte Ziua  Mondială  a Apei. 

 

• „Școala Altfel” la Stația de Tratare a Apei și Stația de Epurare din Baia Mare. Lecții 

despre apă și mediu. 

În săptămâna 15 - 19 Aprilie 2019 prin intermediul Programului educațional ”Școala Altfel”,  

peste 100 de elevi, însoțiți de profesori și învățători au fost oaspeții obiectivelor administrate de 

societatea VITAL S.A. La Stația de tartare a apei elevii, au aflat multe informații despre 
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importanța apei și eforturile depuse de specialiștii din laboratoarele S.C. VITAL S.A. pentru 

obținerea unei ape de calitate. La Stația de epurare din Baia Mare, elevii au fost martorii 

eliminării poluanților din apa uzată prin complexul proces de epurare, conștientizând beneficiile 

purificării apei pentru sănătatea populației, protejarea surselor de apă și a mediului. 

 

• Practica de vară: 2 – 4 iulie 2019 

Un grup de elevi ai Colegiului Tehnic C. D. Nenițescu din Baia Mare au fost în vizită la Stația 

de epurare și la Stația de tratare a apei din Baia Mare. Aproximativ 50 de elevi din clasele X-a, 

XIA-a și XIB de la Colegiul Tehnic C. D. Nenițescu din Baia Mare, însoțiți de profesorii 

îndrumători, au vizitat câteva obiective din cadrul Stației de Epurare Baia Mare, unde li s-au 

prezentat cele mai importante puncte ale stației. Punctele maxime de interes au fost bazinele 

biologice care includ zone anoxice și aerate cu o circulație a biomasei tip „flux piston”. Aerarea 

se realizeaza prin intermediul difuzorilor de aer cu bule fine, amplasați pe radierul bazinelor 

biologice. La solicitarea profesorilor îndrumători, vizita a continuat și joi, 04 iulie 2019, când, 

personalul de specialitate din cadrul societății VITAL S.A. le-au prezentat liceenilor și 

profesorilor participanți, o serie de aspecte din cadrul activităților specifice operatorului de apă 

potabilă și canalizare din Baia Mare. În cadrul laboratorul de analize fizico-chimice și 

mirobiologice al societății vizitatorii au aflat că aici se verifică zilnic probe de apă potabilă 

prelevate din rețeaua de distribuție a orașului Baia Mare, precum și din zonele de operare ale 

societății, din  județul Maramureș. 

 

• Ziua Mondială de Monitorizare a Calității Apei (19 septembrie 2019) 

Societatea VITAL S.A. a organizat un eveniment care include un exercițiu practic de 

determinare a PH-ului din apa pe care o consumăm. Evenimentul s-a adresat elevilor din ciclul 

primar/gimnazial  și s-a bucurat de prezența a peste 100 de participanți. Locația aleasă a fost 

Parcul Tineretului (în  fața Monumentului Ostașului Român), o zonă frecventată de copii de 

toate vârstele. Curioși din fire și cu o avalanșă de întrebări, elevii au asistat cu maxim interes la 

demonstrațiile făcute de specialiștii laboratorului de analiză apă potabilă din cadrul societății 

VITAL.Pentru determinarea pH-ului s-a folosit un  kit de testare a apei, analizând parametrii 

calităţii surselor locale de apă care includ gradul de aciditate sau de bazicitate al apei rezultat 

din valorile de determinare ale pH-ului. Evenimentul a fost desfășurat cu ocazia Zilei Mondiale 

a Monitorizării Calității Apei, o iniţiativă globală menită să determine oamenii din întreaga lume 

să testeze calitatea apei şi să încurajeze acţiunile de protejare a apei. Poluarea apelor este o 

problemă serioasă, iar cu fiecare an care trece este tot mai important să învăţăm cum să o 

identificăm, dar şi să o prevenim. 

 

• Participare la „Forumul regional al apei Dunăre – Europa de Est 2019 

Societatea VITAL S.A. a participat în perioada 23-25 septembrie 2019,  la Forumul Regional al 

Apei Dunăre - Europa de Est, la cea de-a 21-a ediție a expozitiei EXPOAPA eveniment organizat 

de Asociația Română a Apei sub egida Asociației Internaționale a Apei (Internațional Water 

Association – IWA), la Palatul Parlamentului din București. ARA reuneşte specialişti din 

domeniul apei, de la operatori regionali, compania Apele Române, facultăţi, instituţii ştiinţifice 

şi de cercetare. Complexul de manifestări din cele trei zile a cuprins o serie de conferințe, 

seminarii, expoziții pe teme de actualitate. Societatea VITAL S.A., ca membră a ARA cooperează 

cu companiile din domeniu în scopul unei abordări eficiente și durabile asupra managementului 

resurselor de apă, a apei potabile, a canalizării și a apelor pluviale pe suprafața întregii țări, creând 

valoare și dezvoltând atât știința, cât și cele mai bune practici din managementul apei.  

Societatea VITAL S.A. a participat la acest eveniment cu un STAND expozițional propriu 

destinat prezentării de date și informații din activitatea noastră, a operatorului S.C. VITAL S.A., 

membru în CT Transilvania, cu pliante, broșuri, postere, materiale promoționale, rollup-uri etc. 

 

• Dulce cu măr  
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În data de 7 noiembrie 2019  reprezentantele compartimentului Relații Publice s-au ocupat de 

organizarea primei ediții a concursului DULCE … cu măr (prăjituri, torturi, fursecuri). 

Concursul s-a desfășurat în sala de ședințe (Achiziții) și s-a adresat tuturor angajaților. La acest 

concurs au participat 11 angajați din cadrul societății VITAL SA.Preparatele prezentate au fost 

degustate si notate de către juriu. Premiile au fost oferite de societatea VITAL S.A. și Sindicatul 

Liber Unit Apă Canal.  

 

• 27 martie, 6 august, 03 decembrie 2019 – Campanie de donare sânge „ALEGE SĂ 

FII  PREZENT ACOLO UNDE ESTE NEVOIE ZI DE ZI DE AJUTORUL TĂU!”   

Cele trei editii de donare de sânge organizate de către departamentul Relații Publice s-au aliniat 

proiectului desfăşurat la nivel naţional de mai multe companii.  

Recoltarea de sânge s-a  desfășurat la sediul societății VITAL S.A., din strada Gheorghe Șincai 

nr. 21, prin amenajarea unui sediul mobil al Centrului de Transfuzie Sanguină Maramureș. 

Conștientizând asupra importanței actelor umanitare pentru salvarea persoanelor aflate în 

nevoie, colegii noștrii au raspuns prezent campaniei. In total s-au realizat peste 100 de donari. 

Cu fiecare ediție a acestei campanii, organizată în incinta societății, s-a observă creșterea 

numărului de donatori, ceea ce reflectă modul în care este văzută campania și actul donării de 

sânge. Ca de obicei, cea mai mare parte din donatori a fost formată din angajații deja fideli ai 

campaniei, dar și din colegi noi, care s-au alăturat demersului nostru.  
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5.2 INVESTITII 

 

În contextul preocupării permanente pentru ridicarea calității vieții locuitorilor, pentru protejarea 

mediului și dezvoltării durabile, pe lângă programele cu finanțare UE, în anul 2019 au fost alocate 

resurse importante atât de la bugetul local al municipiului Baia Mare cat și din sursele proprii ale SC 

VITAL SA. 

 

5.2.1 Investiții din surse proprii ale societății  

 

Biroul Tehnic prin compartimentul Investiții a desfășurat activități de implementare și 

monitorizare a execuției pentru obiectivele de investiții finanțate din surse proprii ale societății, dintre 

care pentru 9 au fost organizate recepții la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune. De asemenea 

au fost realizate recepții finale pentru 4 obiective de investiții terminate în anii anteriori.  S-au 

monitorizat și derulat 48 de contracte și 44 comenzi. Au fost realizate 34 de caiete de sarcini pentru 

investiții și achiziții de utilaje și dotări independente ce au fost înaintate Serviciului Achiziții-

Aprovizionare. 

  

            În anul 2019 au fost finalizate și puse în funcțiune următoarele obiective de investiții: 

1.Reabilitare retea apa str. Alba Iulia – Baia Mare cu conducta din teava PE-HD cu Dn=110 mm in 

lungime de 829 ml si Dn=90 mm in lungime de 10,7 ml; bransamente: 63 bucati cu Dn=32 mm in 

lungime de 326 m si 1 bucati cu Dn=40 mm in lungime de 8 m; 2 buc. hidrant suprateran Dn=80 mm. 

2. Reabilitare retea apa str. Banului – Baia Mare cu conducta din teava PE-HD cu Dn=110 mm in 

lungime de 95 ml; bransamente: 9 bucati cu Dn=32 mm in lungime de 34,1 m; 

3. Reabilitare retea apa str. Otelarilor – Baia Mare cu conducta din teava PE-HD cu Dn=110 mm in 

lungime de 83 ml; bransamente: 7 bucati cu Dn=32 mm in lungime de 31,3 m si 1 bucati cu Dn=63 mm 

in lungime de 1 m. 

4. Reabilitare retea apa str. Traian Demetrescu – Baia Mare cu conducta din teava PE-HD cu Dn=110 

mm in lungime de 467 ml, Dn=200 mm in lungime de 5 m si Dn=90 mm in lungime de 3,6 ml; 

bransamente: 25 bucati cu Dn=32 mm in lungime de 148,5 m si 2 bucati cu Dn=63 mm in lungime de 

15,5 m; 2 buc. hidrant suprateran Dn=80 mm. 

5. Reabilitare retea apa str. Vagonetarilor – Baia Mare cu conducta din teava PE-HD cu Dn=110 mm in 

lungime de 95 ml; bransamente: 12 bucati cu Dn=32 mm in lungime de 53,7 m;  

6. Reabilitare retea apa str. Ariesului blocuri – Baia Mare cu conducta din teava PE-HD cu Dn=110 mm 

in lungime de 71,5 ml, Dn=160 mm in lungime de 123 m si Dn=90 mm in lungime de 12 ml; 

bransamente: 63 bucati cu Dn=32 mm in lungime de 326 m si 1 bucati cu Dn=40 mm in lungime de 8 

m; 1 buc.hidrant suprateran Dn=80 mm. 

7. Extindere retea apa str. Ariesului case – Baia Mare cu conducta din teava PE-HD cu Dn=110 mm in 

lungime de 128 ml si Dn=63 mm in lungime de 3 ml. 

8. Retea canal str. George Cosbuc nr.12 – Baia Mare cu retea canalizare din PVC cu Dn=250 mm in 

lungime de 86 m si 15 bucati camine de vizitare/racord Dn=800 mm. 

9. Reabilitare retea apa str. Splaiul Republicii – Baia Mare cu conducta din teava PE-HD cu Dn=160 

mm in lungime de 975 ml si Dn=200 mm in lungime de 43 ml; bransamente: 65 bucati cu Dn=32 mm 

in lungime de 346,5 m, 3 bucati Dn=63 mm in lungime de 17,5 m si 1 bucati cu Dn=40 mm in lungime 

de 8 m; 3 buc. hidrant suprateran Dn=80 mm. 
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INV / C+M  (mii RON)

Nr. 

crt
Denumirea investitiei

Data 

final. 

Invest.

Aprobat prin 

HCA nr.13/ 

06.12.2019

Total din 

care:

Granturi 

Fond.Europ.

Buget de 

Stat

Buget 

Local

Credit 

BERD
IID

Surse 

Proprii

TOTAL  GENERAL 26.874,69 13.628,88 2.127,31 277,57 0,00 7.702,48 3.138,45

din care : 2.176,73 0,00 0,00 0,00 0,00 50,81 2.125,92

A. LUCRARI IN CONTINUARE 19.753,64 9.291,41 1.421,05 218,40 0,00 7.140,90 1.676,18

TOTAL din care : 1.558,16 0,00 0,00 0,00 0,00 50,81 1.496,15

A.1 Cladire Sectie Apa-Canal si Transport Agentie - Sighetu 2020 40,00 35,13 35,13

Marmatiei 0,00 0,00 0,00

A.2 Imbunatatirea debitelor captate la frontul de captare - 2020 25,00 0,00 0,00

Viseu de Sus 0,00 0,00 0,00

A.3 Reabilitare retea canal str .George Cosbuc - Baia Mare 2019 93,40 85,50 85,50

Dn=250mm,L=81m 82,60 82,59 82,59

A.4 Reabilitare retea canal str Cuza Voda - Baia Mare 2019 50,00 38,59 38,59

Dn=315 mm,L=100 m 45,00 34,68 34,68

A.5 Reabilitare retea apa str.Ariesului blocuri - Baia Mare 2019 35,44 35,44 35,44

Dn=110 mm, L=189 m 32,89 32,89 32,89

A.6 Extindere retea apa str.Ariesului case - Baia Mare 2019 20,11 20,11 20,11

Dn=110 mm, L=110 m 17,92 17,92 17,92

A.7 Depozit namol - Tulghies 2021 1.000,00 18,09 18,09

800,00 0,00 0,00

A.8 Reabilitare retea apa str.Splaiul Republicii - Baia Mare 2019 394,29 394,29 394,29

Dn=200,160,110 mm,L=1.090 m 382,43 382,43 382,43

A.9 Reabilitare retea apa str.Vagonetarilor - Baia Mare 2019 49,63 49,63 49,63

Dn=110 mm,L=95 m 45,52 45,52 45,52

A.10 Reabilitare retea apa str.Banului - Baia Mare 2019 22,95 22,95 22,95

Dn=110 mm,L=95 m 21,94 21,94 21,94

A.11 Reabilitare retea apa str.Otelarilor - Baia Mare 2019 15,36 15,18 15,18

Dn=110 mm,L=88 m 14,28 14,28 14,28

A.12 Reabilitare retea apa str.Traian Demetrescu - Baia Mare 2019 113,03 113,03 113,03

Dn=200,110,L=654 m 109,47 109,47 109,47

A.13 Reabilitare retea apa str Alba Iulia - Baia Mare 2019 267,92 267,92 267,92

Dn=110 mm, L=849 m 259,87 259,87 259,87

A.14 Reabilitare retea apa str.Ciocarliei - Baia Mare 2019 305,00 249,32 249,32

Dn=110 mm,L=205 m 305,00 232,13 232,13

A.15 Reabilitare retea apa str.Trandafirilor - Baia Mare 2019 130,00 33,94 33,94

Dn=110 mm,L=260 m 120,00 20,39 20,39

A.16 Extindere retea canalizare str.Pe sub Gradini - Dumbravita 2019 83,01 63,28 63,28

Dn=250 mm,L=250 m 75,00 52,33 52,33

A.17 Statie de pompare ape uzate str.Oborului si subtraversare 2019 340,00 181,67 181,67

rau Viseu - Viseu de Sus 232,00 180,86 180,86

A.18 Alimentare cu gaz metan a Statiei de epurare - Sighetu 2019 49,30 55,00 49,30

Marmatiei 38,80 50,00 38,80

A.19 Statie de pompare apa potabila Satu Nou de Sus - Baia 2019 132,00 76,45 76,45

Sprie 111,00 20,86 20,86

A.20 FAZA II - POIM - Extinderea si Reabilitarea infrastructurii  2019 25.180,25 17.998,12 9.291,41 1.421,05 218,40 7.067,26

de apa si apa uzata in judetul Maramures

B. LUCRARI NOI                  476,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,86

TOTAL din care: 363,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,77

B.1 Alimentare cu apa si canalizare in comuna Cicarlau (str.Unirii 

+Merilor, 1 Decembrie, Turan+Padurarilor - Ilba si 

str.Negrutii - Cicarlau) - UAT Cicarlau: Dn=110 mm 

L=1.378 m si Dn=250 mm L=1.378 m(330+286+236+526)

2019 342,10 146,79 146,79

UAT Cicarlau Dn=110 mm si Dn=250 mm, L=286 m. 300,00 136,63 136,63

B.2 Extindere retea canal str.Salciei - Baia Mare 2019 5,00 9,59 9,59

Dn=300 mm, L=250 m. 0,00 0,00 0,00

B.3 Extindere retea canalizare str.Emil Racovita - Baia Mare 2019 196,00 182,92 182,92

L=200 m 164,00 169,56 169,56

B.4 Alimentare cu apa str.Mesteacanului - Cavnic 2019 225,48 88,43 88,43

200,00 51,67 51,67

B.5 Statie de hidrofor str.Cuza Voda bl.7 - Sighetu Marmatiei 2019 80,00 0,13 0,13

35,80 0,00 0,00

B.6 Statie de hidrofor str.Faget  - Sighetu Marmatiei 2019 95,00 0,00 0,00

40,00 0,00 0,00

B.7 Extindere retea apa Danesti si Lucacesti - Miresu Mare 2019 46,42 0,00 0,00

Dn=110 mm L=5.000 m 35,00 0,00 0,00

B8 Extindere rete apa - Miresu Mare 2019 40,00 0,00 0,00

Dn=110 mm L=9.600 m 30,00 0,00 0,00

B.9 Extindere retea apa Carpinis  - Copalnic Manastur 2019 215,10 0,00 268,01

Dn=63 mm L=3.000 m 215,10 0,00 265,96

B.10 Alimentare cu apa Sat de Vacanta - Coas 2019 81,56 48,99 48,99

Dn=110 mm L=1.200 m 81,56 5,95 5,95

C. ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE

INVESTITII TOTAL din care: 6.381,89 4.337,47 706,26 59,17 0,00 561,58 717,41

C.1 Dotari independente(Anexa C.1) 2019 1.407,45 717,41 717,41

C.2 POIM - Asistenta tehnica - Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Maramures 2021 12.140,84 5.664,48 4.337,47 706,26 59,17 561,58

C.3 Expertiza si PT Reabilitare si modernizare cladire 

administrativa corp B - Baia Mare
2020 50,00 0,00 0,00

C.4 Achizitie teren pentru Sectia Transport - Baia Mare 2019 5,00 0,00 0,00

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL  2019

PE SURSE DE FINANTARE

Realizari 31.12.2019

Valoarea realizata in 2019 pe surse de finantare
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5.2.2 Stadiul aplicației POS MEDIU proiect “Extinderea și reabilitarea infrastructurii 

de  apă și  apă uzată în județul Maramureș” Măsura Nr. 2009/161/PR/047 

 

 

 
  

 

În data de 07 februarie 2012 a fost semnat Contractul de Finanțare Nr. 121836 în valoare de 

521.641.697 lei fără TVA , pentru proiectul  “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de  apă și  apă 

uzată în județul Maramureș”, Măsura 2009/161/PR/047, având termen de implementare 31.12.2015. 

Sursele de finanțare stabilite prin acest contract sunt după cum urmează: 

•  90,95% cheltuieli eligibile conform POS Mediu, din care 85% fonduri de coeziune, 13% buget 

de stat, 2% buget local și TVA-ul aferent tot din bugetul de stat 

•  9,05% cheltuieli altele decât cele eligibile conform POS Mediu . 

            

Asigurarea cofinanțării Proiectului s-a realizat prin contractarea unui credit BERD. În acest sens 

s-au încheiat următoarele acorduri și/sau contracte: 

• în 15 iulie 2012 Acordul de Refinanțare încheiat între VITAL SA și BERD; 

• în 1 iulie 2013 Contractul de Credit încheiat între VITAL SA și BERD; 

• în 1 iulie 2013 Contractul de asistență pentru Proiect încheiat între Municipiul Baia Mare, 

VITAL SA și BERD; 

• în 1 iulie 2013 Contractul de asistență pentru Proiect încheiat între Județul Maramureș, VITAL 

SA și BERD; 

• în 13 decembrie 2013 Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei încheiat 

între VITAL SA, BERD și BRD. 

 
Până în anul 2016 au fost semnate acte adiționale la Contractul de Finanțare Nr. 121836 

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

Măsura 2009/161/PR/047: 

AA 1 - Semnat de Ministerul Fondurilor Europene Nr:12070/11.08.2015 și SC VITAL SA 

Nr:189/05.08.2015 - Modifică valoarea proiectului de la 521.641.697 lei fără TVA la 

459.102.438 lei fără TVA reprezentând 98% din valoarea eligibila a proiectului. 

AA 2 -   Semnat de Ministerul Fondurilor Europene Nr:18205/26.11.2015 și SC VITAL SA Nr: 

279/26.11.2015 - Modifica durata contractului de la 31.12.2015 la 30.06.2016 

AA 3 -   Semnat de Ministerul Fondurilor Europene Nr:55007/30.06.2016 și SC VITAL SA Nr: 

139/30.06.2016 - Modifica durata contractului de la 30.06.2016 la 31.07.2016 

AA 4 -   Semnat de Ministerul Fondurilor Europene Nr:65412/29.07.2016 și SC VITAL SA Nr: 

168/29.07.2016 - Modifica valoarea proiectului de la 459.102.438 lei fără TVA la 

323.100.722 lei fără TVA reprezentând valoarea proiectului după Faza I. 

 

77.31

11.82

9.05 1.82

GRANT UE

BUGET STAT

CREDIT VITAL

AUT. LOCALE
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Stadiul contractele de servicii și lucrări la sfârșitul anului 2019 

 

Contracte de servicii: 

 

MM-CS-01  Asistență tehnică pentru Managementul proiectului "Extinderea și Reabilitarea   

                     Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș"    

                     S-a semnat în 05.10.2011. 

                     31.12.2015  -  Contractul s-a încheiat. 

MM-CS-02  Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor în cadrul Proiectului "Extinderea și  

                     Reabilitarea Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș"    

S-a semnat în 05.01.2012. 

În 01.02.2016 s-a încheiat contractul. 

MM-CS-02a Asistență Tehnică pentru continuarea Supervizării execuției lucrărilor în cadrul 

proiectului "Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Maramureș"    

S-a semnat în 03.05.2016. 

La data de 31.12.2017 – progres fizic 100%. 

MM-CS-02b Asistență Tehnică pentru continuarea Supervizării execuției lucrărilor in cadrul 

proiectului "Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Maramureș"    

S-a semnat in 07.05.2018. 

La data de 31.12.2019 – progres fizic 90%. 

MM-CS-03  Întocmire studiu de fezabilitate, Proiecte Tehnice (inclusiv Caiete de Sarcini) și detalii de 

execuție pentru proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de  apă și  apă uzată în 

județul Maramureș" 

S-a semnat la 17.09.2013. 

La data de 31.12.2019 – progres fizic 95%. 

MM-CS-04 Contract de Servicii de audit al Proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de  

apă și  apă uzată în județul Maramureș" 

 S-a semnat la 08.10.2013. 

 La data de 31.12.2019 – progres fizic 80%. 

MM-CS-05 Contract Sectorial de Servicii de Asistență tehnică pentru pregătirea documentației de 

atribuire aferenta lucrărilor rămase de executat, testare și punere în funcțiune în cadrul 

obiectivului de investiții "Reabilitarea Stației de Epurare din Vișeu de Sus" 

 S-a semnat la 12.12.2017 

 La data de 31.12.2019 – progres fizic 100%. 

 

Contracte de lucrări 

 

MM-CL-01   Construcția și reabilitarea surselor de apă brută și a stațiilor de tratare  apă potabilă în 

aglomerările Baia Mare și Cavnic:  

Lucrările au fost finalizate în Noiembrie 2015, iar Recepția la terminarea lucrărilor a  

avut loc după cum urmează: 

16.12.2015 -  Obiectul 1 - Construcție sursă de apă și stație de tratare (ST) în Firiza - 

zona MHC Blidari - Recepție la terminarea lucrărilor 

16.12.2015 -  Obiectul 2 - Construcție sursă de apă și stație de tratare (ST) în Baia Sprie. 

Recepție la terminarea lucrărilor.  

17.12.2015 -  Obiectul 3a - Construcție sursă de apă și stație de tratare (ST) Valea Albă 

în Cavnic - Recepție la terminarea lucrărilor. 

17.12.2015 -  Obiectul 3b - Reabilitarea ST a apei potabile Berbincioara în Cavnic. 

Recepție la terminarea lucrărilor  

                       Contractul de lucrări a fost fazat, iar în prezent este în Perioada de Notificare a 

Defectelor   
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MM-CL-02    Reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă, a conductelor de aducțiune, rezervoare noi 

de apă și noi stații de pompare în Borșa, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Sighetu Marmației. 

 Lucrările au fost finalizate în Martie 2015, iar Recepția la terminarea lucrărilor  a  

avut loc după cum urmează: 

28.04.2015 - Obiectul 2.1b – reabilitarea stației de tratare a apei Tg. Lăpuș-sursa 

Obreja. Recepția la terminarea lucrărilor.  

28.04.2015 - Obiectul 2.1a – stație nouă de clorinare Suciu - Tg. Lăpuș. Recepție la 

terminarea lucrărilor  

28.04.2015 -  Obiectul 3 – reabilitare conductă de aducțiune Tg. Lăpuș. Recepție la 

terminarea lucrărilor  

28.04.2015 - Obiectul 4 – reabilitare sursă de apă, aducțiune apă brută și stație de 

clorinare Vișeu de Sus. Recepție la terminarea lucrărilor.  

28.04.2015 - Obiectul 5 - împrejmuire sursă  apă Sighetu Marmației. Recepție la 

terminarea lucrărilor 

Antreprenorul nu a reușit sa facă dovada încadrării în garanțiile de proces garantate. 

Contractul a fost reziliat in iulie 2018. 

  SC VITAL SA a remediat in regie proprie defecțiunile identificate si in noiembrie 2019    

  a efectuat Recepția Finala 

MM-CL-03    Reabilitarea stației de epurare în Baia Mare  

Lucrările au fost finalizate în Septembrie 2016, iar în 09.11.2016  a avut loc  Recepția 

la  terminarea lucrărilor. 

Contractul de lucrări a fost fazat, iar în prezent este Perioada de Notificare a Defectelor  

MM-CL-04    Reabilitarea stației de epurare în municipiul Sighetu Marmației 

Lucrările au fost finalizate în Noiembrie 2014, iar în 18.12.2014  a avut loc  Recepția la   

terminarea lucrărilor. în perioada 07 Ianuarie 2015-07 Ianuarie 2016 a fost Perioada de  

Notificare a Defectelor. 

În data de 22.01.2016 a avut loc Recepția Finala. 

MM-CL-05    Stații noi de epurare în Seini și Cavnic și reabilitarea colectorului de evacuare a stației de 

epurare Tg. Lăpuș. 

                       Toate obiectelor contractului au fost finalizate în Iunie 2015. Recepția la terminarea 

lucrărilor (fără punerea în funcțiune și efectuarea testelor) a avut loc după cum urmează: 

                        în 23.07.2015 a avut loc Recepția la terminarea lucrărilor conform Subclauzei 10.3 (fără 

PIF și teste) la Obiectul 1 - Stație nouă de epurare în Seini  

                        Stația de epurare din Seini se afla în conservare.  

În 23.07.2015 a avut loc Recepția la terminarea lucrărilor conform Subclauzei 10.3 (fără 

PIF și teste) la Obiectul 2 - Reabilitare colector principal Tg. Lăpuș  

În 23.07.2015 -  Obiectul 3 - Stație nouă de epurare în Cavnic - Recepție la 

terminarea lucrărilor conform Subclauzei 10.3 (fără PIF și teste).  

Stația de epurare din Cavnic  se afla în conservare. 

Contractul de lucrări a fost fazat pentru realizarea testării și punerii în funcțiune.. 

MM-CL-06    Reabilitarea stației de epurare în Vișeu de Sus                          - Progres fizic :  82,00% 

În Decembrie 2016 progresul fizic al contractului a fost de 82%.  

Contractul de lucrări a fost fazat, dar datorita problemelor identificate în implementarea 

contractului a fost reziliat începând cu data de 05.01.2017.  

MM-CL-07    Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rezervoarelor de apa, a stațiilor de 

pompare, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Baia Mare -Est 

În 10.08.2016 a avut loc Recepția la terminarea lucrărilor. Se află în perioada de  

notificare a defectelor. Conține următoarele obiecte: 

Obiectul 1: Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune în Baia Mare -Est  

Obiectul 2: Reabilitarea și extinderea rezervoarelor de stocare apă și stații de   

pompare în Baia Mare -Est 

Obiectul 3: Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție în Baia Mare -Est   

(Extindere rețele alimentare cu  apă Firiza) 
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Obiectul 4: Reabilitarea și extinderea rețelei de apă uzată în Baia Mare -Est   

(Colector principal Firiza; Extindere rețele canalizare Firiza) 

MM-CL-08  Reabilitarea și extinderea rezervoarelor de apa, a stațiilor de pompare, a rețelei de 

distribuție și a rețelei de  apă uzată în Baia Mare – Vest 

În 28.11.2016  a avut loc Recepția la terminarea lucrărilor. Antreprenorul remediază       

obiecțiile din  Anexa 2 pentru a începe perioada de notificare a defectelor. Conține  

următoarele obiecte: 

     Obiectul 1: Reabilitarea și extinderea rezervoarelor de stocare  apă și stații de 

pompare în Baia Mare-Vest 

     Obiectul 2: Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție în Baia Mare -Vest 

     Obiectul 3: Reabilitarea și extinderea rețelei de  apă uzată în Baia Mare -Vest 

MM-CL-09    Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rezervoarelor de apa, a  stațiilor de 

pompare, a rețelei de distribuție  și a rețelei de  apă uzată în Baia Sprie, Băita, Bozânta și 

Cavnic      - Progres fizic: 32.70% 

Contractul a fost fazat. La sfârșitul anului 2016 s-a schimbat liderul asocierii, astfel că 

lucrările au fost preluate de SC ORIZONT SIGHETU MARMAȚIEI SRL. Lucrările sunt 

în derulare pe toate cele 4 amplasamente ale contractului, iar termenul de finalizare 

conform graficului de execuție înaintat de Antreprenor este de 31.10.2017. 

MM-CL-10   Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de 

apă uzată în Sighetu Marmației    - Progres fizic: 89.44% 

Contractul este fazat. în data de 30.06.2016 liderul asocierii firma SC TCM NORD SRL 

Baia Mare a intrat în insolventa. Datorita neîndeplinirii condițiilor contractuale privind 

Sub-clauza 4.2 din CGC (Garanția de Buna Execuție) și clauza 18 (Asigurări) în data de 

28.10.2017 s-a solicitat sistarea lucrărilor pană la remedierea acestor deficiente. La 

sfârșitul anului 2016 lucrările erau oprite. 

MM-CL-11    Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție  și a rețelei de  apă uzată în Vișeu de Sus 

În data de 21.11.2016 a avut loc Recepția la terminarea lucrărilor. Antreprenorul    

remediază obiecțiile din Anexa 1 și 2 pentru a începe perioada de notificare a defectelor. 

MM-CL-12    Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Seini, Săbișa și 

Târgu Lăpuș:   Progres fizic 50,30% 

Contractul este fazat. în Decembrie 2016 Progresul fizic al contractului a fost 65.98%. 

Întârzierea finalizării contractului a fost în mare parte din cauza obținerii avizului 

CNADNR pe porțiunea de drum DN1C Săbișa-Seini. Lucrările sunt în derulare iar 

termenul de finalizare conform Actului adițional nr. 3 este de 21.09.2017. 

MM-CL-13  Reabilitarea Stației de Tratare Roata (Cavnic), a sursei de  apă și a conductei de aducțiune 

Mohoș (Baia Sprie), a sursei de  apă Râoaia (Târgu Lăpuș), a stațiilor de hidrofor din 

Baia Mare și Stația noua de epurare a apelor uzate în Săbișa (Seini) 

                        Lucrările au fost finalizate la toate obiectele contractului în luna iunie 2016, iar stadiul 

recepționării obiectelor contractului este după cum urmează: 

28.06.2016 -  Obiectul 1 – Reabilitarea Stațiilor de hidrofor din Baia Mare - Recepție 

la terminarea lucrărilor conform Subclauzei 10.2 (preluarea unor parți de 

lucrări); 

30.06.2015 -  Obiectul 2 - Reabilitare sursei de  apă și a conductei de aducțiune Mohoș 

Baia Sprie - Recepție la terminarea lucrărilor conform Subclauzei 10.2. 

(preluarea unor părți de lucrări); 

29.06.2016 -  Obiectul 3 - Stație de Epurare nouă în SĂBIŞA (SEINI) – S-au finalizat 

lucrările (fără teste și PIF), urmează Recepția la terminarea lucrărilor în 

conformitate cu SubClauza 10.3 (fără teste și punerea în funcțiune).  

                        Nu s-a făcut punerea în funcțiune și efectuarea testelor deoarece nu exista  

apă uzată necesara efectuării acestora. 

29.06.2016 -  Obiectul 4 – Reabilitarea sursei de apă RAOAIA (Tg. LĂPUŞ) - S-au 

finalizat lucrările și urmează Recepția la terminarea lucrărilor.  
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                        Nu s-a recepționat obiectul datorita faptului ca comisia de recepție a 

considerat ca prin reabilitare nu s-a îmbunătățit debitul de  apă bruta.   

14.07.2015 -  Obiectul 5 - Reabilitare stație tratare ROATA (Cavnic) - Recepție la 

terminarea lucrărilor conform Subclauzei 10.2.(preluarea unor părți de 

lucrări). 

MM-CL-14   Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile și a apelor uzate menajere 

din Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Baia Mare, Seini, Tăuții Măgherăuș, Baia Sprie, 

Târgu Lăpuș        - Progres fizic: 70.40% 

Contractul a fost fazat. Urmează să se obțină avizele CNADNR și CFR aferente lucrărilor 

din orașul Vișeu de Sus, localitate în care proiectul a fost optimizat în așa fel încât 

lucrările de extindere a rețelelor de apă și apă uzată sa nu afecteze drumul național DN18, 

care este în garanție în urma lucrărilor de reabilitare.  

Pentru celelalte localități din cadrul contractului MM-CL-14, antreprenorul a solicitat 

recepția parțială a lucrărilor conform subclauzei 10.2 din Condițiile generale ale 

Contractului. 
 
 

5.2.3 Stadiul aplicației POS MEDIU ECONOMII proiect “Extinderea și modernizarea 

sistemelor de alimentare cu  apă și canalizare menajera în Baia Mare, Sighetu 

Marmației, Tăuții Măgherăuși, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Baia Sprie și Seini din 

județul Maramureș” Măsura Nr. CCI 2007 RO 161 PO 004 

  

Documentații elaborate: 

• Studiu de Fezabilitate pe aglomerări  

• Parametri de proiectare și Indicatorii de performanta 

• Analiza Cost Beneficiu  

• Analiza Instituțională Analiza evaluării impactului asupra mediului 

Avize obținute: 

• Certificate de urbanism pentru toate aglomerările 

• Avize AN APELE ROMANE pe toate aglomerările 

• Avize Parcul National M-ții Rodnei și M-ții Maramureșului 

• Declarații Natura 2000 

• Decizii de Încadrare pentru aglomerările: Baia Mare, Sighetu Marmației, Seini, Târgu 

Lăpuș și Vișeu de Sus 

          

            în data de 10 decembrie 2015 a fost semnat Contractul de Finanțare Nr. 19254 în valoare de 

55.402.007 lei fără TVA, pentru proiectul  „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu  

apă și canalizare menajera în localitățile Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții Măgherăuș, Târgu 

Lăpuș, Vișeu de Sus, Baia Sprie și Seini din județul Maramureș”, Măsura CCI 2007 RO 161 PO 

004, având termen de implementare 30.06.2017. Sursele de finanțare stabilite prin acest contract sunt 

după cum urmează: 

• 47.360.058 lei valoarea eligibile conform POS Mediu, din care 46.886.457 lei fonduri de 

coeziune și buget de stat, 473.601 lei buget local și TVA-ul aferent tot din bugetul de stat 

• 8.041.949 lei cheltuieli altele decât cele eligibile conform POS Mediu . 

 

În Anexa nr.6 se prezinta:  

- Stadiul implementării la 31.12.2015 a proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de  apă 

și  apă uzată în județul Maramureș” Măsura Nr. 2009/161/PR/047 

- Stadiul implementării la 31.12.2015 a proiectului „Extinderea și modernizarea sistemelor de 

alimentare cu  apă și canalizare menajera în localitățile Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții 

Măgherăuși, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Baia Sprie și Seini din județul Maramureș” Măsura Nr. 

CCI 2007 RO 161 PO 004 
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- Fazarea lucrărilor pe POIM - Defalcarea pe lucrări în sistem de alimentare cu  apă și sistem de 

canalizare intre Faza 1 / Faza 2 

- Indicatori de performanta pentru sistem de alimentare cu  apă și sistem de canalizare 

Contracte de servicii: 

 

MM-CS-05    Realizare audit anual pentru proiectul „Extindere și modernizare sisteme de alimentare 

cu  apă și canalizare menajera în localitățile Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții 

Măgherăuș, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Baia Sprie și Seini din județul Maramureș” 

S-a semnat în 31.03.2016 

In data de 15.02.2019 a fost întocmit Raportul Final. 

MM-CS-06    Servicii de Publicitate și informare pentru proiectul „Extindere și modernizare sisteme de 

alimentare cu  apă și canalizare menajera în localitățile Baia Mare, Sighetu Marmației, 

Tăuții Măgherăuș, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Baia Sprie și Seini din județul Maramureș” 

S-a semnat în 24.06.2016 

Progres fizic 31.12.2017 – 100% 

 

Contracte de furnizare: 

 

MM-CF-01    CF Furnizare de bunuri pentru proiectul "Extindere și modernizare sisteme de alimentare    

cu  apă și canalizare menajera în localitățile Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții   

Măgherăuș, Târgu Lăpuș, Vișeu De Sus, Baia Sprie și Seini din județul Maramureș" - Lot 

1  

S-a semnat în 21.10.2015 

În data de 29.11.2018 a avut loc Recepția Finală. 

MM-CF-01  CF Furnizare de bunuri pentru proiectul "Extindere și modernizare sisteme de alimentare 

cu  apă și canalizare menajera în localitățile Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții 

Măgherăuș, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Baia Sprie și Seini din județul Maramureș" - Lot 

2 

S-a semnat în 20.10.2015 

În data de 02.12.2015 a avut loc Recepția Finala 

MM-CF-01  CF Furnizare de bunuri pentru proiectul "Extindere și modernizare sisteme de alimentare 

cu  apă și canalizare menajera în localitățile Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții 

Măgherăuș, Târgu Lăpuș, Vișeu De Sus, Baia Sprie și Seini din județul Maramureș" -Lot 

3  

S-a semnat în 13.07.2016 

În data de 23.06.2017 a avut loc Recepția Finala 

 

Contract de lucrări: 

 

MM-CL-15  Contract de lucrări "Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu  apă și 

canalizare menajera în localitățile Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții Măgherăuș, 

Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Baia Sprie și Seini din Județul Maramureș" 

S-a semnat în 08.06.2015 

Progres fizic 31.12.2017 – 90% 

Contract reziliat în data de 19.10.2017. 

S-a făcut evaluarea stadiului lucrărilor la data rezilierii contractului. 

S-a făcut expertiza cu privire la calitatea lucrărilor executate și pentru stabilirea lucrărilor 

rămase de executat. 

Au fost preluate și puse în funcțiune lucrările care corespundeau din punct de vedere 

calitativ, lucrările necorespunzătoare fiind preluate și puse în funcțiune după remedierea 

lor de către SC VITAL SA. 

Lucrările rămase de executat au fost realizate de SC VITAL SA după care s-au întocmit 

procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor. 
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  În ianuarie 2020 a avut loc Recepția Finală. 

 

5.2.4. Stadiul aplicației POIM proiect: 

„Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată 

în județul Maramureș” Cod SMIS 2014+ 105327 

 

În 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. 

Pană in anul 2019 au fost semnate acte adiționale la Contractul de Finanțare „Fazarea proiectului 

Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” Cod SMIS 

2014+ 105327: 

AA1 / 29.01.2018 – Modifica durata contractului pană în 31.12.2018  

AA2 / 31.05.2018 – Modifica anexele 1,2 la contract  

AA3 / 23.08.2018 – Modifica Secţiunea III. Acordarea şi recuperarea prefinanţării 

AA4 / 17.12.2018 – Modifica durata contractului pană în 31.12.2019 

AA5 / 18.12.2019 – Modifica durata contractului pană în 31.12.2020 

Următoarele contracte din proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată 

în județul Maramureș” Măsura Nr. 2009/161/PR/047 (POS MEDIU) sunt fazate: 

 

MM-CL-01 Construcția si reabilitarea surselor de apă brută și a stațiilor de tratare apă potabilă  în 

aglomerările Baia Mare și Cavnic – valoare: 313.122 lei 

Progres financiar 31.12.2019 – 0% 

Progres fizic 31.12.2019 – 0% 

Contract reziliat în iulie 2018 

SC VITAL SA a remediat in regie proprie defecțiunile identificate si urmeaza efectuarea 

Receptiei Finale. 

MM-CL-03 Reabilitarea stației de epurare în Baia Mare – valoare:12.267.861 lei 

Progres financiar 31.12.2019 – 100% 

Progres fizic 31.12.2019 – 100% 

A avut loc Recepția Finală în data de Decembrie 2017   

MM-CL-05 Stații noi de epurare în Seini și Cavnic și reabilitarea colectorului de evacuare a  stației de 

epurare Tg. Lăpuș – valoare: 249.128 lei 

Progres financiar 31.12.2017 – 0% 

Progres fizic 31.12.2017 – 0% 

Contractul a fost reziliat începând cu data de 23.03.2017. 

Pana in decembrie 2019  SC VITAL SA a remediat in regie proprie defecțiunile identificate  

S-au reluat procedurile de licitație pentru lucrările rămase  
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MM-CL-06 Reabilitarea stației de epurare în Vișeu De Sus – valoare: 1.805.081 lei 

Progres financiar 31.12.2017 – 0% 

Progres fizic 31.12.2017 – 0% 

Contractul a fost reziliat începând cu data de 05.01.2017.  

MM-CL-06a Reabilitare stație de Epurare în Vișeu de Sus- LUCRARI IN CONTINUARE– valoare:              

1.805.081 lei 

S-a semnat in 26.09.2018 contractul de execuție cu noul antreprenor SC ALAVAL PROD 

COM SRL. 

Progres financiar 31.12.2019 – 83% 

Progres fizic 31.12.2019 – 100% 

Contractul se afla in PND 

MM-CL-07 Reabilitarea si extinderea conductelor de aducțiune, a rezervoarelor de apă, a stațiilor de 

pompare, a rețelei de distribuție și a rețelei de app uzatp ăn Baia Mare -Est – valoare: 

5.484.334 lei 

                     În data de 06.07.2018 a avut loc Recepția Finală. 

MM-CL-08 Reabilitarea și extinderea rezervoarelor de apă, a stațiilor de pompare, a rețelei de  

distribuție și a rețelei de apă uzată în Baia Mare – Vest – valoare: 3.221.364 lei 

În data de 11.12.2018 a avut loc Recepția Finală. 

MM-CL-09 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rezervoarelor de apă, a  stațiilor de 

pompare, a rețelei de distribuție  și a rețelei de apă uzată în Baia Sprie,  Băița, Bozânta și 

Cavnic – valoare: 19.925.963 lei 

Progres financiar 31.12.2019 – 100% 

Progres fizic 31.12.2019 – 100% 

Contractul se afla in PND 

MM-CL-10 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rețelei de distribuție și a rețelei de 

apă uzată în Sighetu Marmației – valoare:10.055.528 lei 

Progres financiar 31.12.2019 – 100% 

Progres fizic 31.12.2019 – 100% 

Contractul se afla in PND 

MM-CL-11 Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Vișeu de Sus – 

valoare:1.162.239 lei 

Progres financiar 31.12.2019 – 100% 

Progres fizic 31.12.2019 – 100% 

În data de 19.03.2019 a avut loc Recepția Finală. 

MM-CL-12 Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Seini, Săbișa și 

Târgu Lăpuș – valoare: 21.627.943 lei 

Progres financiar 31.12.2019 – 100% 

Progres fizic 31.12.2019 – 100% 

În data de 02.10.2019 a avut loc Recepția Finală. 

MM-CL-13 Reabilitarea stației de tratare Roata (Cavnic), a sursei de apă și a conductei de aducțiune 

Mohoș (Baia Sprie), a sursei de apa Râoaia (Târgu Lăpuș), a stațiilor de hidrofor din Baia 

Mare și stație noua de epurare a apelor uzate în Săbișa (Seini) – valoarea: 1.910.335 lei 

Progres financiar 31.12.2019 – 75% 

Progres fizic 31.12.2019 – 98% 

Contractul se afla in PND 

MM-CL-14  Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile și a apelor uzate menajere 

din Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Baia Mare, Seini, Tăuții Măgherăuș, Baia Sprie, 

Târgu Lăpuș – valoare: 37.875.494 lei 

Progres financiar 31.12.2019 – 47,59% 

Progres fizic 31.12.2019 – 80% 

 

Obiectivele specifice ale proiectului fazat sunt următoarele: 
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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: 

➢ 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. 

 

Contractele fazate din proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Maramureș” Măsura Nr. 2009/161/PR/047 (POS MEDIU) se derulează în prezent în cadrul 

proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Maramureș” Cod SMIS 2014+ 105327 conform Contractului de Finanțare Nr. 17 semnat la data de 30 

decembrie 2016. 

 

            La finele anului 2017 era în desfășurare procedura de licitație (evaluarea) pentru POIM in 

vederea semnării Contractului de Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 

documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 

din județul Maramureș în perioada 2014-2020 – data publicare 01.02.2017 in SEAP. 

 

5.2.5. Stadiul aplicației POIM proiectul: 

„Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire 

pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 

județul Maramureș, în perioada 2014-2020” 

 

În data de 30.10.2018, s-a semnat Contractul de Finanțare aferent proiectului “ Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în perioada 2014-2020 ” 

între Ministerul Fondurilor Europene pe de-o parte și VITAL SA pe de altă parte. 

În conformitate cu Tratatul de Aderare, România trebuie să se conformeze cu prevederile 

Acquis-ului Comunitar Mediu-Subcapitolul Calitatea apei, obligațiile asumate implicând investiții 

considerabile în decursul unor perioade de tranziție asumate și care trebuie respectate. 

Pentru conformarea cu Acquis-ul comunitar pentru sectorul de apă/apă uzată, județul Maramureș 

trebuie să asigure respectarea prevederilor: Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinată 

consumului uman, Directivei 91/271/CEE – privind epurarea apelor uzate urbane, în corelare cu 

Directiva Cadru 2000/60/CE, precum și cu alte norme din legislația conexă cu acest sector. 

 Obiectivul general al proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 

documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 

din județul Maramureș, în perioada 2014-2020 ”, constă în elaborarea documentațiilor tehnico-

economice necesare pentru obținerea finanțării din fonduri europene în perioada 2014-2020 a 

investițiilor prioritare identificate conform strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă 

uzată în județul Maramureș, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare 

la Uniunea Europeană, conform Contractului de Finanțare. 

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
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- Elaborarea studiului de fezabilitate complet, inclusiv elaborarea studiilor de teren;  

- Elaborarea Aplicației de Finanțare inclusive a documentelor suport și asigurarea sprijinului în 

evaluare până la aprobare ; 

- Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări și a serviciilor de audit, inclusive 

elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție pentru contractele tip FIDIC Roșu; 

- Organizare de seminarii de prezentare a obiectelor de investiții propuse prin proiect. 

 Perioada de implementare a Proiectului este de  12 luni, respectiv între 05.03.2018 și data de   

05.02.2019, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului 

înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

Conform Actului Aditional nr. 1 / 31.01.2019, perioada de implementare a Proiectului este de  22 luni, 

respectiv între 05.03.2018 și data de 31.12.2019, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de 

desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor 

de eligibilitate a cheltuielilor. 

Conform Actului Aditional nr. 2 / 13.11.2019, perioada de implementare a Proiectului este de  34 luni, 

respectiv între 05.03.2018 și data de 31.12.2020, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de 

desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor 

de eligibilitate a cheltuielilor. 

 Valoarea totală a proiectului este de 16.132.211,20 lei, din care finanțarea nerambursabilă din 

Fondul de Coeziune este de 11.523.008 lei. 

 

S.C. VITAL S.A. a încheiat Contract sectorial de servicii care are ca obiectiv “Asistență 

Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru 

proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în 

perioada 2014 -2020”, nr. 37/14.02.2018, cu Asocierea S.C. EPTISA Romania S.R.L. & EPTISA 

Servicios de Ingenieria S.L. În conformitate cu POIM, pregătirea proiectelor reprezintă o activitate 

eligibilă, iar elaborarea documentațiilor tehnico-economice se realizează în baza unor contracte de 

asistență tehnică de pregătire a aplicațiilor de finanțare pentru proiecte majore de investiții care includ 

și activitatea de sprijin pe parcursul evaluării aplicațiilor la nivelul Ministerului Fondurilor Europene și 

al Comisiei Europene. 

 

În concluzie, finanțarea pregătirii proiectului major de investiții reprezintă o prima etapă în 

promovarea acestuia și constituie o precondiție pentru crearea premiselor de realizare a unei rate de 

absorbție a fondurilor disponibile cât mai mari în cadrul acestui program și totodată contribuie la 

dezvoltarea unui portofoliu solid de proiecte de investiții ce urmează a fi finanțate în cadrul POIM. 

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 ale căror obiective specifice 

și componente principale sunt descrise în continuare. 
 

ETAPA I – Pregătirea Proiectului 

Obiectiv Specific 1 –  Realizarea documentațiilor necesare în vederea depunerii proiectului și obținerea 

co-finanțării din partea Fondului de Coeziune pentru lucrări în infrastructura de apă și apă uzată din 

județul Maramureș. 

Obiectiv Specific 2 –  Realizarea proiectării și elaborarea documentațiilor de atribuire necesare în 

atribuirii contractelor de lucrări și sprijinirea OR în procesul de derulare a procedurilor de atribuire.  

ETAPA a II-a  - Implementarea Proiectului 

Obiectiv Specific  3 – Realizarea serviciilor de asistență în managementul proiectului pe toată durata de 

implementare a proiectului.  

Obiectiv Specific 4 – Realizarea serviciilor de supervizarea lucrărilor pe toată durata de implementare 

a proiectului.  

Obiectiv Specific 5 – Realizarea serviciilor de publicitate și informare pe toată durata de implementare 

a proiectului.  
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Consultantul va elabora documentațiile de atribuire pentru contractele de lucrări în conformitate cu 

Studiul de Fezabilitate aprobat și cu planul de achiziții inclus în formularul de aplicație aprobat.  

La acest moment, contractele de achiziție publică* din cadrul proiectului pentru care se vor elabora 

documentațiile de atribuire sunt: 

 

CONTRACTE DE SERVICII 

SV-SER-01 Audit Proiect 

CONTRACTE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI 

CL-G01 
Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) 

Imbunatatirea tratarii namolului SEAU Baia Mare 

CL-G02 
Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) 

Extindere statii de epurare existente si constructie de statii de epurare noi 

CL-G03 
Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) 

Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa   

CL-G04 

Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995), Sistem 

transport apa potabila Baia Mare-Satulung-Somcuta Mare-Miresu Mare-Ulmeni-

Remetea Chioarului si Sistem transport apa potabila Baia Mare - Tautii Magheraus - 

Cicirlau, Seini 

CONTRACTE EXECUTIE LUCRARI 

CL-R05 Retele de apa si canal Baia Mare 

CL-R06 
Retele apa si canal: Sighetu Marmatiei, Bocicoiu Mare, Vadu Izei, Rona de Jos, Sarasau, 

Campulung la Tisa, Remeti, Viseu de Sus, Poienile de Sub Munte, Bistra 

CL-R07 
Retele apa si canal: Targu Lapus, Suciu de Sus, Grosii Tiblesului,  Coas, Coltau, 

Sacalaseni, Copalnic Manastur, Remetea Chioarului, Recea, Ardusat, Grosi 

CL-R08 Retele apa si canal: Baia Sprie, Cavnic, Sisesti, Tautii Magheraus, Cicirlau, Seini 

CL-R09 Retele de apa si canal:  Ulmeni, Miresu Mare, Somcuta Mare, Satulung 

CONTRACTE DE FURNIZARE ECHIPAMENTE 

SV-F1 Furnizare si instalare echipamente SCADA 

 

*Numărul contractelor de lucrări, respectiv împărțirea UAT-rilor pe contracte de lucrări, poate suferi 

modificări, urmare a analizării, verificării Planului de achiziții – parte din Studiul de fezabilitate final și 

aprobării de către instituțiile finanțatoare AM POIM și Jaspers – expertul Comisie Europene. 

 

Durata contractului de Asistență Tehnică este de 44 luni (inclusiv finalizarea tuturor contractelor de 

lucrări), începând cu data emiterii ordinului de începere a prestării serviciilor de către achizitor.  

Valoarea totală a contractului de Asistență Tehnică este de 24.614.980 lei (fără TVA) din care sunt 

alocați astfel, pentru: 

ETAPA I  - 13.556.480 lei fără TVA 

ETAPA II - 11.058.500 lei fără TVA 

 

Ordinul de Începere s-a emis la data de 05.03.2018.  

Durata etapei I este cuprinsă intre 05.03.2018 până la data de 31.12.2019. 

Urmare a prelungirii Contractului de Finanțare nr. 222 / 30.10.2018, Consultantul EPTISA a solicitat 

încheierea unui Act Adițional de prelungire a Etapei I de la 31.12.2019, până la data de 31.12.2020. 

Propunerea Consultantului este în lucru. 

 

Până în prezent, Contractul de Asistență Tehnică cuprinde: 

➢ 3 Acte Adiționale semnate: 

1. Act Adițional nr. 1  / 27.09.2018 privind revizuirea Graficului de implementare a proiectului 

2. Act Adițional nr. 2 / 01.11.2018 privind metodologia de acordare și recuperare a avansului 
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3. Act Adițional nr. 3 / 06.09.2019 privind înlocuirea expertului principal pentru poziția de Lider de 

Echipă 

➢ 5 Ordine Administrative privind mobilizarea experților secundari. 

 

Activități întreprinse de Consultant în anul 2019: 

1. Studii la fază de Studiu de Fezabilitate (studii hidro, geo, topo, inundabilitate, tratabilitate, expertise 

tehnice, studii privind calitatea apei potabile, balanța apei, studii privind calitatea apei uzate, privind 

caltatea și debitul emisarului, studii de infitrații și inspecții CCTV, Master Plan, alte studii la fază 

de SF). Livrabil aprobat de Beneficiar. 

2. Studiu de Fezabilitate preliminar. Livrabil aprobat de Beneficiar. 

3. Studiu de fezabilitate final. Livrabilul a fost înaintat și este în verificare și analiză la Beneficiar, 

Autoritatea de Management POIM, BEI și Jaspers – expertul Comisiei Europene. 

4. Aplicația de finanțare – Livrabil predat. 

5. Documentațiile pentru obținerea Certificatelor de Urbanism, predate. S-au obținut Certificatele de 

Urbanism pentru toate UAT-urile din Proiect, mai puțin pentru UAT Târgu Lăpuș și Vișeu de Sus. 

6. Documentațiile pentru obtinerea avizelor pe Baia Mare si Sighetu Marmatiei au fost predate, în 

prezent, se lucrează la emiterea documentațiilor pentru obținerea avizelor și acordurilor, pe baza 

solicitarilor din Certificatele de Urbanism.   

7. Se lucrează în paralel la celelalte documente prevăzute în Graficul de implementare .  

Plăți efectuate pe Contractul de Asistență Tehnică nr. 37 / 14.02.2018: 

➢ Factura EPRO 026/22.03.2019 reprezentand Avans prima transa Etapa 1,  in suma de 

1.355.648,00(fara TVA),1.613.221,12 (cu TVA) achitata cu OP 933/26.03.2019,OP1-

2/19.04.2019. 

➢ Factura EPRO 255/17.10.2019 reprezentand valoare servicii curente aferente Aplicatiei de plata 

nr. 2 (Studii la faza de SF, Studiu de fezabilitate preliminar ), in suma de 3.773.575,17 (fara TVA), 

4.490.554,45 (cu TVA) , achitata cu OP 3443/25.10.2019, OP 3-4/21.11.2019. 
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6. SITUATIA ECONOMICA- FINANCIARA 

 

Evidențele contabile ale SC VITAL SA din exercițiul financiar 2019 sunt elaborate în 

concordanță cu reglementările în vigoare la 31.12.2019. În cursul anului 2019 SC VITAL SA și-a 

desfășurat activitatea în condiții de rentabilitate economică, având o cifră de afaceri netă de 77.005.793 

lei, înregistrând o creștere față de anul 2019. 

 

           Situația economico-financiară se prezintă astfel: 

 

 Venituri totale                  83.299.694     lei 

 Cheltuieli totale              74.339.425     lei 

        Profit brut                8.960.269     lei 

Rata profitului                                   11,64     % 

Impozit profit                            1.488.256    lei 

       Profit net                  7.472.013   lei 

 

Situația pe Agenții se prezintă astfel:                                                                                LEI                       

Agenția  Venituri totale Cheltuieli totale 
Rezultat financiar  

Profit/Pierdere 

Baia Mare 61.413.448 52.790.310 8.623.138 

Baia Sprie 2.667.107 2.186.099 481.008 

Tăuții Măgherăuș 1.953.883 2.142.971 -189.088 

Seini 905.419 1.242.612 -337.193 

Târgu Lăpuș 1.784.489 2.146.595 -362.105 

Cavnic 580.364 1.334.646 -754.281 

Borșa 451.476 544.789 -93.313 

Vișeu 2.255.257 2.663.067 -407.810 

Ulmeni 668.812 777.366 -108.554 

Sighetu Marmației 9.734.590 7.210.797 2.523.793 

Șomcuta Mare 884.849 1.300.174 -415.325 

TOTAL 83.299.694 74.339.425 8.960.269 

Impozit profit   1.488.256   

 

Profit net 

     

7.472.013 

 
                      

                        Repartizarea profitului: 

 

Destinația profitului Suma 

Profit net de repartizat: 7.472.013    

- rezerva legala - 

- acoperirea pierderii contabile - 

- dividende etc. - 

Profit nerepartizat 7.472.013    
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 Calculul repartizării profitului s-a făcut în conformitate cu O.G. nr. 64/2001, privind repartizarea 

profitului la societățile naționale, companiile naționale, și a societăților comerciale cu capital integral de 

stat sau majoritar de stat precum și a regiilor autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 789/2001 

cu modificările și completările ulterioare. 

         Având în vedere faptul că rezerva legală constituită din profit a atins 20% din capitalul social s-a 

propus ca profitul să se constituie în întregime sursă proprie cu care să se alimenteze fondul IID ținând 

cont de prevederile noi introduse în Ordonanța 64/2001 „constituirea surselor proprii de finanțare pentru 

proiectele cofinanțate din împrumuturile externe, precum și pentru constituirea surselor necesare 

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor 

împrumuturi externe. 

 

         De asemenea și prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

de canalizare, la art. 36 capitolul 2 Titlul II se acceptă nerepartizarea profitului în dividende astfel: pentru 

a scurta mecanismul de circulație a fondurilor și pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursare 

a împrumuturilor și realizare de investiții din surse proprii Autoritatea Delegantă este de acord ca întreg 

profitul de distribuit după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale să fie direct 

vărsat în fondul IID. 

 

        Profitul obținut s-a realizat pe baza strategiei de tarifare cuprinsă în Actul adițional nr. 2 la 

Contractul de Delegare, strategie în care s-a ținut cont și de cofinanțarea ce trebuie asigurată pentru 

programul de investiții POS Mediu. 

         Profitul a înregistrat o scadere față de anul 2018 ca urmare a cresterii cheltuielilor de exploatare. 

         Redevența achitată Primăriei Baia Mare, precum și profitul realizat constituie surse de alimentare 

ale fondului IID. 

   Societatea dispune de o linie de credit în valoare de 1.700.000 lei pentru a acoperi exclusiv 

cheltuielile de exploatare. 

Contractul de credit în valoare de 1.700.000 lei s-a încheiat cu  Eximbank Baia Mare pe o perioadă 

de un an, cu posibilitatea prelungirii anuale. 

 Garantarea creditului de la Eximbank s-a facut prin ipotecarea mașinilor existente în parcul 

societății, precum și cu o garanție de la stat. 

 

  Pentru a se asigura cofinanțarea proiectului privind  „Reabilitarea și modernizarea serviciilor de 

apă și canalizare în Baia Mare”  în cadrul Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/004 s-a încheiat Acordul 

de împrumut subsidiar și de garanție nr. 333/25.07.2007 între banca finanțatoare BEI, Ministerul 

Economiei și Finanțelor, SC VITAL SA Baia Mare, beneficiar final, și Primăria Baia Mare în calitate 

de garant al subimprumutului  și de proprietar al sistemului public de alimentare cu apă și canalizare.   

 Rambursarea creditului se face începând cu data de 5 noiembrie 2012 în 38 de rate semestriale. 

    

       Societatea VITAL ca beneficiar final are obligația de a rambursa creditul acordat. Sumele necesare 

se vor constitui pe baza prețurilor și tarifelor aplicate conform „Memorandumului de finanțare”. În 

sprijinul acestui fapt a venit și OUG nr. 198/2005, privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului 

de întreținere, înlocuire și dezvoltare, pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice 

care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. 

Conform Ordonanței de Urgență fondul IID se constituie din impozitul de profit, dividendele, 

redevența plătită de operator către unitățile administrației teritoriale și surse proprii din repartizarea 

profitului.  

Pentru a constitui acest fond societatea a încheiat un contract de cont  escrow în 12.04.2006 cu BRD 

Baia Mare. Soldul contului aferent Fondului IID la 31.12.2019 a fost de 1.613.492,18  lei. Investițiile 

realizate prin programul ISPA și înregistrate în contabilitate în contul 231 „Investiții în curs” au fost 

predate proprietarului Primăria Baia Mare prin factura nr. 5 emisă în data de 19.07.2012. În condițiile 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, investițiile au 

fost puse la dispoziția operatorului, inventarul acestora ținând-se extra bilanțier. 
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           În data de 07 februarie 2012 a fost semnat Contractul de Finanțare Nr. 121836 în valoare de 

521.641.697 lei fără TVA , pentru proiectul  “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată 

în județul Maramureș”, Măsura 2009/161/PR/047, având termen de implementare 30.06.2016. Sursele 

de finanțare stabilite prin acest contract sunt după cum urmează: 

•  90,95% cheltuieli eligibile conform POS Mediu, din care 85% fonduri de coeziune, 13% 

buget de stat, 2% buget local și TVA-ul aferent tot din bugetul de stat 

•  9,05% cheltuieli altele decât cele eligibile conform POS Mediu . 

 

           Asigurarea cofinanțării Proiectului s-a realizat prin contractarea unui credit BERD. În acest sens  

s-au încheiat următoarele acorduri și/sau contracte : 

• în 15 iulie 2012 Acordul de Refinanțare încheiat între VITAL SA și BERD; 

• în 1 iulie 2013 Contractul de Credit încheiat între VITAL SA și BERD; 

• în 1 iulie 2013 Contractul de asistență pentru Proiect încheiat între Municipiul Baia 

Mare, VITAL SA și BERD; 

• în 1 iulie 2013 Contractul de asistență pentru Proiect încheiat între Județul Maramureș, 

VITAL SA și BERD; 

• în 13 decembrie 2013 Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei 

încheiat între VITAL SA, BERD și BRD. 

 

În cursul anului 2015 au avut loc doua trageri din împrumutul BERD în suma de 34.000.000,  iar 

în cursul anului 2016 a avut loc o tragere în sumă de 12.000.000 lei. 

 

Rambursarea creditului a început cu data de 15 iulie 2017 și se va face în 22 de rate semestriale. 

În cursul anului 2017 societatea a achitat dobânda BERD în valoare de 1.634.285.90 lei și prima rata 

din credit în valoare de 2.090.909,10 lei, iar in cursul anului 2018 s-au platit doua rate in valoare de 

4.181.818,20 lei si dobanda in valoare de 2.129.310,37 lei, iar in cursul anului 2019 s-au platit doua rate 

in valoare de 4.181.818,20 si dobanda in valoare de 2.249.807,72 lei. 

Dobânda se determină ca suma între valoarea Marjei și ROBOR pentru perioada de dobândă 

respectivă. Valoarea Marjei este cuprinsa între 2,25% și  4,75%, fiind stabilită în funcție de valorile 

Ratei de Acoperire a Serviciului Datoriei, calculate în baza celor mai recente Situații Financiare auditate. 

Obligația rambursării creditului o are SC VITAL SA. Sumele necesare se vor constitui în baza 

politicii tarifare agreate prin contractul de finanțare, contractul de credit și contractul de delegare. 

Rambursarea ratelor de capital, dobânzilor și comisioanelor se va face conform OUG 198/2005 din 

Fondul IID constituit cu această destinație din impozitul pe profit, dividendele, redevența plătită de 

operator către unitatea administrației teritoriale  Baia Mare și surse proprii din repartizarea profitului. 

 

În data de 30.12.2016 a fost semnat contractul de finanțare POIM nr.17 în valoare de    

142.024.365 lei fără TVA, cod SMIS 2014+105327, pentru fazarea Proiectului „Extinderea și 

reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” având termen de implementare 

28.02.2018. Sursele de finanțare stabilite prin acest contract sunt după cum urmează : 

•  90,95% cheltuieli eligibile conform AM POIM, din care 85% FEDR/FC/FSE, 13% bugetul 

național, 2% buget local și TVA-ul aferent tot din bugetul național. 

•  9,05% cheltuieli altele decât cele eligibile conform POIM . 

 

           Obiectul acestui Contract de Finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către 

AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. <cod SMIS2014+> 105327 intitulat: ”Fazarea 

proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată in judeţul Maramureş.”  

 

 

 

 

 



47 

Principalii indicatori economico-financiari 

 
1. Indicatori  de lichiditate 

 

a) Indicatorul lichidității curente 

 

Active curente 
      =  

56.208.339 
= 4,12 

Datorii curente 13.633.481 

 

Lichiditatea curentă măsoară capacitatea firmei de a-și acoperi datoriile pe termen scurt prin 

valorificarea tuturor activelor curente ale firmei. Valoarea acesteia ar trebui sa fie mai mare decât 1,5. 

 

b) Indicatorul lichidității imediate 

 

Active curente - stocuri 
       =  

55.531.960 
= 4,07  

  

Datorii curente 13.633.481   

 

Lichiditatea imediată reflectă posibilitatea achitării datoriilor pe termen scurt pe seama 

disponibilităților bănești. Valoarea recomandată a acestui indicator este în jur de 1; cu cât acesta este 

mai mare cu atât situația societății este mai bună. 

Atât indicatorul lichidității curente cât și imediate prezintă o valoare bună, activele curente 

acoperă datoriile curente. În valoarea activelor curente s-au cuprins: stocurile + creanțele comerciale + 

disponibilitățile bănești. În alte creanțe sunt cuprinse și sumele ce urmează să le colectam în fondul IID 

pentru rambursarea creditului accesat de la B.E.I. 

 

2. Indicatori de risc 

 

a) Indicatorul gradului de îndatorare 

 

Capital împrumutat 
  =  

79.049.776 
= 1,17 

Capital propriu 67.780.400 

 

Indicatorul arată cât la sută din capitalurile proprii reprezintă creditele peste 1 an și posibilitatea 

acoperirii acestora din rezerve și capitalul social. Riscul nu trebuie să se ridice la mai mult de 30%. 

 

Raportat la capitalurile proprii, gradul de îndatorare este mare. Acordarea creditelor, atât cel de 

la BEI, cât și cel de la BERD nu au fost condiționate de capitalul propriu al societății, ci de activele 

societății. Restituirea creditelor se va face din tarifele și prețurile aplicate pentru distribuirea apei și 

canalizare, fapt reflectat în indicatorul de solvabilitate.  

 

        De asemenea atât la creditul BEI și creditul BERD, sursa de finanțare este fondul IID constituit 

potrivit OUG 198/2005 din impozitul de profit, dividendele, redevența plătită de operator către unitățile 

administrației teritoriale și din surse proprii din repartizarea profitului.  

 

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor 

 

Profit înaintea plății dobânzilor și a impozitului 
=  

11.169.934 
= 5,06 

 Cheltuieli cu dobânda 2.209.665 

 

          Indicatorul privind acoperirea dobânzilor arată capacitatea firmei de a-și achita dobânzile, valori 

satisfăcătoare fiind cele mai mari decât 1. Valoare indicatorului este foarte bună, rezultând faptul că 

societatea nu are probleme în ceea ce privește achitarea dobânzilor. 
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       c) Indicatorul solvabilității 

 

Active circulante totale 
=  

56.208.339 
= 0,71 

Datorii totale 79.049.776 

 

 Indicatorul solvabilității reflectă gradul în care unitățile patrimoniale pot face față obligațiilor de 

plată. Valoarea indicatorului este foarte bună, indicând o poziție stabilă a societății, putând face față fără 

probleme atât datoriilor pe termen scurt, cât și pe termen lung. 

 

3. Viteza de rotație a debitelor clienți 

 

Sold mediu clienți 
x 365 =  

11.570.657 
 x 365    =           54,84 zile  

Cifra de afaceri 77.005.793 

 

 Perioada de încasare a creanțelor este un indicator al perioadei medii în care consumatorii 

societății plătesc serviciile. Indicatorul prezintă câte zile de venit sunt necesare pentru a transforma o 

vânzare în numerar. 

 

4.  Viteza de rotație a creditelor furnizori 

  

Sold mediu furnizori 
x 365 =  

4.432.518 
x 365  =  21,01 zile 

Cifra de afaceri 77.005.793 

 

 Acest indicator  prezintă perioada necesară în zile să se plătească creditorii pentru materii 

prime, materiale, energie, servicii etc.  

 

 Perioada de aproximativ 21 zile este bună și reflectă  seriozitatea societății vis -a-vis de furnizori 

și existența unui flux de numerar optim pentru realizarea plăților. 

 

5. Indicatori de profitabilitate 

 

Profit brut 
x 100 =        

8.960.269 
=  11,64        

Cifră de afaceri 77.005.793 

   

Indicatorul a rămas pozitiv, înregistrând o mica scadere față de anul 2018, respectiv de la 13,28 % 

la 11,64 %.  

 

Pe parcursul anului 2019 societatea și-a desfășurat activitatea în condiții de profitabilitate, 

eficiență economico-financiară urmărind în permanență satisfacerea pe deplin a cerințelor 

consumatorilor. 

 

 

(extras din “NOTE EXPLICATIVE”) 

În “NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚII FINANCIARE ANUALE” prezentată în Anexa sunt 

analizate în detaliu: 

• Situația activelor imobilizate 

• Provizioane 

• Situația creanțelor și datoriilor 

• Participații și surse de finanțare  
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7. STRATEGIA SC VITAL SA PENTRU ANUL 2020 

• Menținerea Sistemului Integrat de Management al Calității, Mediului, Sănătății și Securității 

Ocupaționale, în conformitate cu cerințele standardelor de referință SR EN ISO 9001 : 2015, SR 

EN ISO 14001 : 2015 și SR OHSAS 45001 : 2018. Revizuirea și actualizarea procedurilor în 

conformitate cu noua structura organizatorica. 

• Îmbunătățirea performanțelor operaționale și financiare prin reducerea costurilor de producție și 

reducerea pierderilor. 

• Ridicarea gradului de pregătire profesională a angajaților. 

• Extinderea ariei de operare în comunele Ardusat, Lăpuș, Suciu de Sus, Groșii Țibleșului și 

Cicârlău. 

• Finalizarea activităților / proceselor de extindere, respectiv reabilitare a rețelelor de  apă și canal, 

în conformitate cu obiectivele asumate la nivelul aplicației POS MEDIU “Extinderea și 

reabilitarea infrastructurii de  apă și  apă uzată în județul Maramureș” Măsura Nr. 

2009/161/PR/047. 

• Actualizarea bazei de date cu utilizatorii/abonați și colaboratori societății. 

• Consolidarea și îmbunătățirea imaginii companiei prin creșterea gradului de satisfacție al 

clienților față de serviciile oferite. 

• Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea 

unei transparente legate de acțiunile întreprinse. 

• Implementarea unei soluții complexe și integrate  pentru managementul relației cu clienții SC 

VITAL SA – centru fără hârtii -  soluție constând în identificarea tuturor departamentelor și 

tipurilor de interacțiuni care se pot transforma dintr-o interacțiune clasică, care necesită prezența 

consumatorului la sediul operatorului, într-o interacțiune paper-free, on-line. 

• Implementarea și extinderea etapizată a sistemului SCADA în aria de operare. 

• Stabilirea unei strategii care să rezolve problema depozitarii și/sau utilizării nămolului rezultat 

din Stația de epurare în cadrul aplicației POIM. 

• Depunerea Cererii de Finanțare și încheierea contractului de asistență tehnică pentru pregătirea 

aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru „Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020”. 

 

8. STRATEGIA SC VITAL SA PE TERMEN MEDIU 

• Implementarea investițiilor din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020”. 

• Preluarea etapizata și administrarea infrastructurii de apă și canal a localităților alimentate cu apă 

potabilă din sistemul de transport și distribuție a municipiului Baia Mare 

• Preluarea în operare a membrilor ADI, unde exista deja sau se vor implementa sisteme 

centralizate de  apă și canalizare, în principal a celor rezultate prin implementarea „Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 

2014-2020”. 

• Odata cu extinderea ariei de delegare si atingerea unui prag de 300.000 de locuitori beneficiari  

ai serviciilor de apa si canalizare se intrunesc conditiile pentru accedere la Licența clasa 1 emisa 

de ANRSC. 

• Creșterea gradului de asigurare a serviciului din aria de delegare. 

• Contorizarea integrală a abonaților persoane fizice si juridice. 

• Înlocuirea conductelor de azbociment. 

• Continuarea implementării sistemului SCADA în toate unitatile de productie din aria de 

delegare. 

• Reducerea pierderilor din sistemul de alimentare cu apă și a infiltrațiilor de apă în sistemul de 

canalizare.  

• Susținerea continuă a pregătirii profesionale a angajaților în raport cu noile tehnologii 

implementate. 

• Asigurarea unui nivel optim de resurse si mijloacele tehnice necesare in functionarea si 

managementul serviciilor de alimentare cu apa si canalizare asumate prin contratul de delegare.  
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9. DECLARATIA NEFINANCIARA  

 

S.C. VITAL S.A. este operatorul regional de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare 

în județul Maramureș. 

 

De-a lungul anilor întreprinderea „VITAL” a funcționat ca unitate independentă sau comasat cu 

alte unități cu profil de servicii publice, atât la nivel de municipiu cât și la nivel de județ. Alimentarea 

cu apă potabilă, colectarea și epurarea apelor menajere și industriale au cunoscut o continuă dezvoltare 

în paralel cu evoluția social-economică.  

Documentele atestă existența primelor obiective componente ale sistemului de alimentare cu apă 

și canalizare în Baia Mare în jurul anului 1910. Crearea unei întreprinderi cu un bine definit specific 

gospodăresc a fost înregistrată la 31 octombrie 1950 prin înființarea unei întreprinderi noi sub denumirea 

de „Întreprinderea Edilitară Regională Nr. 1", care în anul 1952 devine „Întreprinderea Comunală 

Baia Mare”. 

 

S.C. VITAL S.A. s-a înființat ca societate comercială, în vara anului 1997 în urma reorganizării 

R.A.S.P. URBIS R.A. Baia Mare, în baza Hotărârii Consiliului Local 131/1997, păstrându-și profilul de 

activitate: distribuția apei potabile la utilizatori casnici și industriali, colectarea și epurarea apelor uzate 

menajere și industriale. A fost înființată ca societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic - municipiul 

Baia Mare prin Consiliul Local, care avea calitatea de Adunare Generală a Acționarilor (AGA). 

În vederea extinderii operării la nivel regional, în septembrie 2005, AGA prin Hotărârea nr. 

4/2005 aprobă majorarea capitatului social prin cooptarea de noi acționari, respectiv județul Maramureș 

prin Consiliul Județean Maramureș și 9 orașe ale județului prin Consiliile locale, respectiv: Sighetul 

Marmației, Baia Sprie, Borșa, Cavnic, Seini, Șomcuta Mare, Târgul Lăpuș, Tăuții Măgherăuș și Vișeu 

de Sus. 

 

În cursul anului 2012, Consiliul Local Borșa s-a retras din Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ADI-Maramureș și ca urmare începând cu  1 noiembrie 2012 S.C. VITAL S.A. a încetat 

să mai opereze în orașul Borșa. Acțiunile deținute de Consiliul Local Borșa au fost redistribuite celorlalți 

acționari în cursul anului 2013 conform statutului. 

 

Structura acționariatului S.C. VITAL S.A. la  31.12.2019: 

 
• Municipiul Baia Mare,      87,768 %  

• Județul Maramureș,      3,476 %  

• Municipiul Sighetu Marmației,            2,630 %  

• Orașul Baia Sprie,         0,876 %  

• Orașul Cavnic,       0,876 %  

• Orașul Seini,       0,876 %  

• Orașul Șomcuta Mare,         0,876 %  

• Orașul Târgu Lăpuș,      0,876 %  

• Orașul Tăuții Măgherăuș,         0,876 %  

• Orașul Vișeu de Sus,      0,870 % 

 
Consiliul de Administrație al S.C. VITAL S.A. este format din noua membri numiți prin 

Hotărârea AGA nr.3/20.05.2019: d-na Bancoș Alexandrina Sonia Nicoleta, d-na Luca Cornelia, dl. Biru 

Adrian, dl. Mircea Ioan  Mecea, dl. Ludescher Istvan – Jozsef, dl. Florescu  Claudiu  Dan, d-na  Grama  

Elena, d-na Ghețe Eleonora, dl. Rusu Tudor, iar prin  Hotărârea AGA nr.4/13.06.2019  dl. Florescu 

Claudiu Dan este înlocuit de dl. Spătar Cornel.  

Prin Hotărârea C.A. nr.5/30.05.2019 se numește în funcția de președinte al Consiliului de 

Administrație al S.C. VITAL S.A.,  d-na Luca Cornelia. 

 Administrarea executivă a societății este încredințată prin mandatul și aprobarea Consiliului de 

Administrație al S.C. VITAL S.A (Hotărârea nr.10 din 22.08.2014) directorului general al societății d-

na Bancoș Alexandrina. 
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În prezent, există o relație de natură contractuală între comunitățile locale beneficiare ale 

serviciilor furnizate/prestate, grupate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru apă-canal 

Maramureș și S.C. VITAL S.A., care are la bază Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor de apă- 

canal, aprobat prin Hotărârea ADI Maramureș Nr. 15/2008.  

Extinderea ariei de operare a S.C. VITAL S.A. s-a realizat prin atribuirea directă a serviciilor de 

apă canal din localitățile semnatare ale contractului de delegare a gestiunii. 

Operarea serviciilor se realizează de către S.C. VITAL S.A. pentru 10 localități urbane: Baia 

Mare, Vișeu de Sus, Sighetu Marmației, Baia Sprie, Cavnic, Seini, Tăuții Măgherăuș, Târgu Lăpuș, 

Ulmeni, Șomcuta Mare și 9 comune: Recea, Groși, Dumbrăvița, Copalnic Mănăștur, Coaș, Săcălășeni, 

Coltău, Mireșu Mare și Satulung. 

Operarea sistemelor de alimentate cu  apă și canalizare se realizează prin intermediul agențiilor 

existente la nivelul orașelor din aria de delegare. Cu excepția comunei Mireșu Mare, celelalte comune 

se află în administrarea Agenției Baia Mare, aprovizionarea cu apă potabilă fiind asigurată din sistemul 

zonal de alimentare cu apă Baia Mare. Comuna Mireșu Mare se află în administrarea Agenției Șomcuta 

Mare. 

 

Ca prestator a serviciilor de alimentare cu  apă potabila și de colectare și epurare a apelor uzate, 

activitățile societății are un impact important social și de mediu. 

 

Viziune 

Viziunea noastră conturează o companie puternică, caracterizată prin transparență, calitate și 

performanță în serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare – epurare. 

Asigurarea serviciilor apreciate calitativ, eficiente cantitativ și responsabile la adresa mediului 

înconjurător va decurge în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele 

clienților noștri. Imperativele legii vor contura în continuare cadrul pentru realizarea acestei viziuni. 

Ne propunem în permanență să îmbunătățim performanțele noastre din punct de vedere managerial, 

tehnic și financiar pentru a exploata cu eficiență sporită resursele de mediu, materiale și umane în 

perspectiva unei dezvoltări durabile în județul Maramureș. 

 

Misiune 

Consolidarea unui operator puternic și renumit pentru calitatea serviciilor furnizate. Edificarea 

unei companii cu experiență regională, viabilă economic, rentabilă financiar, competitivă pe piața 

serviciilor de profil din țară. 

 

SC VITAL SA operează pe sistemul public de alimentare cu  apă și canalizare în localitățile 

deservite având Licență clasa 2 emisa prin ORDIN al președintelui A.N.R.S.C. nr.3504/14.12.2015 

pentru serviciul public de alimentare cu  apă și de canalizare cu valabilitate pană în anul 2020; 

SC VITAL SA este certificată pentru sistemul integrat calitate - mediu - sănătate și securitate 

ocupațională, după cum urmează:  

Certificat SRAC ISO 9001:2015 nr.2042/11.11.2019; 

Certificat SRAC ISO 14001:2015 nr.208/11.11.2019; 

Certificat SRAC OHSAS 45001:2018 nr.401/11.11.2019. 

valabile pană la 21.09.2022, la nivelul activităților administrate de la sediul central, urmând a 

continua implementarea la nivelul activităților din cadrul agențiilor. 

 

Declarația de politică referitoare  la calitate, mediu, securitate şi sănătate în muncă 

 Politica VITAL SA, Baia Mare este de a furniza servicii de calitate, pentru  satisfacerea cerinţelor 

părților interesate în condiţiile respectării cerinţelor legale şi a altor cerinţe aplicabile, inclusiv a celor 

referitoare la mediul înconjurător şi securitatea şi sănătatea în muncă, în conformitate cu standardele SR 

EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015 şi ISO 45001:2018. 

            Calitatea înseamnă pentru noi îndeplinirea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor noştri, pe care le 

putem realiza bazându-ne pe contribuţia fiecărui angajat. 
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Managementul de varf se angajează să asigure condiții de lucru sigure și sănătoase pentru 

prevenirea traumatismelor și bolilor determinate de muncă , care sa fie adecvate scopului, dimensiunii 

și contextului organizatiei, precum și naturii specifice a riscurilor și oportunităților QMS; 

             Se promovează un angajament de eliminare a pericolelor și de reducere a riscurilor SSM; 

              Se include un angajament de consultare și participare a lucrătorilor și a reprezentanților 

lucrătorilor; 

 

          Obiectivele generale  ale organizaţiei sunt următoarele: 

- asigurarea creşterii continue a satisfacţiei clienţilor prin furnizarea de apă potabilă la parametrii de 

calitate şi servicii de canalizare-epurare conform cerinţelor legale şi indicatorilor de calitate, precum 

şi adoptarea unui  comportament preventiv faţa de mediu; 

- identificarea, evaluarea şi ţinerea sub control a tuturor factorilor de risc de la locurile de muncă în 

vederea minimizării riscurilor pentru toate părţile interesate, angajaţii proprii, clienţi, vizitatori; 

- gestionarea raţională şi utilizarea durabilă a resurselor naturale; 

- consolidarea politicii de responsabilitate socială astfel încât compania să devină un etalon de implicare, 

eficientă şi transparenţă faţă de comunitate, colaboratori, clienţi; 

- îndeplinirea obligaţiilor de conformare cu cerinţele aplicabile şi prevederile legale privind   calitatea, 

mediul, securitatea şi sănătatea în muncă şi a oricărei evoluţii a acestora.  

- promovarea  politicii  de  reducere a impacturilor negative ale  soluţiilor din proiectare, execuţie şi  a 

activităţilor sale asupra mediului, fără ca prin aceasta să afecteze calitatea  serviciilor prestate, aşa cum 

este cerută de clienţi 

- promovarea  politicii de prevenire a incidentelor  şi a   îmbolnăvirii la locul de muncă, fără ca prin 

aceasta să afecteze calitatea  produselor/serviciilor/lucrărilor prestate, așa cum este cerută de clienţi. 

- îmbunătăţirea continuă a performanţelor sale de calitate, mediu, securitate şi sănătate în muncă, 

reducerea consumurilor de resurse şi prevenirea incidentelor. 

- întreţinerea corespunzătoare a  echipamentelor, utilajelor şi  autoturismelor astfel încât acestea să fie 

sigure în funcţionare. 

- creşterea  gradului de instruire şi conştientizare a întregului personal privind importanţa respectării 

procedurilor, instrucţiunilor proprii de SSM,SU, precum şi utilizarea permanentă a  echipamentelor de 

protecţia muncii şi  a cerinţelor privind  protecţia mediului. 

- creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor şi ambalajelor şi valorificarea lor prin centre 

specializate. 

Obiectivele generale sunt corelate cu obiectivele specifice măsurabile stabilite la fiecare nivel şi 

funcţie relevantă din cadrul organizaţei a căror realizare se analizează periodic,  pentru a determina dacă 

politica stabilită este în continuare relevantă şi adecvată. 

Politica referitoare la calitate, mediu, securitate si sanatate în muncă este disponibilă şi menţinută 

ca informaţie documentată, este comunicată, înţeleasă şi aplicată de intregul personal care lucrează sub 

controlul organizaţiei şi este disponibilă pentru părtile interesate şi pentru public. 

 Managementul de varf comunică măsurile stabilite, deciziile luate ca urmare a analizei de 

management lucrătorilor săi sau reprezentanților lucrătorilor care vor participa la dezvoltarea, 

planificarea și operarea sistemului de management. 

 Periodic, Directorul general analizează politica de calitate, mediu, securitate şi sănătate în 

muncă, pentru a determina dacă  este relevantă și adecvată scopului şi contextului organizaţiei şi să 

susţină direcţia sa strategică. 

 

Aspecte legate de mediu 

 

Impactul asupra sănătății și siguranței 

Ne referim aici la publicul larg căruia i se adresează serviciile prestate și consideram ca serviciul 

de alimentare cu  apă potabila este principalul segment de activitate care trebuie analizat sub aspectul 

calității apei potabile. În anul 2019 analizele conforme cu reglementările au constituit 99,9% din totalul 

analizelor de calitate efectuate. 
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Impactul asupra mediului 

Consideram ca serviciul de colectare și epurare a apelor uzate este principalul segment de 

activitate care trebuie analizat sub aspectul calității apei epurate restituite în emisarii naturali și a 

cantității de nămol rezultat. În anul 2019 analizele conforme cu reglementările au constituit 94,0% din 

totalul analizelor de calitate efectuate. În ceea ce privește cantitățile de nămol rezultate, scopul este de 

a reduce cât mai mult volumul/masa acestora și la o formă pe cât posibil potrivită reutilizării prin 

implementarea de tehnologii de prelucrare prin deshidratare mecanică. 

 

Utilizarea energiei regenerabile și neregenerabile 

În domeniul serviciilor de alimentare cu  apă potabila și de colectare-epurare a apelor uzate exisă 

consumuri energetice importante, în special pentru pomparea apelor, aerarea apelor uzate, fermentarea 

nămolurilor. Ținând cont de faptul că în cursul procesului de fermentare (stabilizare anaerobă) a 

nămolurilor se generează biogaz care reprezintă o sursă de energie deloc de neglijat, în Stația de epurare 

Baia Mare unde cantitatea și calitatea nămolurilor este corespunzătoare sunt construite facilități de 

valorificare a biogazului prin cogenerare combinată de energie electrica și termica. Este de remarcat că 

în urma investițiilor pe POS Mediu s-a asigurat prin cogenerare 27% din totalul de energie electrică și 

100% din energia termica necesara pentru funcționarea stației de epurare Baia Mare, respectiv 8% din 

energia necesară la nivel de societate in anul 2019 a fost asigurată prin cogenerare. 

 

Utilizarea apei 

Cel mai relevant din acest punct de vedere este gradul de valorificare a apei extrase din sursele 

naturale. Acesta are doua componente majore: 

- gradul de valorificare în procesul de producție a apei potabile - în anul 2019 cantitatea de apă 

potabilă produsă a reprezentat 95,4% din apa brută extrasă 

- gradul de valorificare în procesul de distribuție a apei potabile - în anul 2019 cantitatea de apă 

potabilă valorificată a reprezentat 64,8% din apa potabilă produsă 

 

Emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea aerului 

Sursele de emisie poluanți în atmosferă sunt reprezentate în principal de sursele fixe respectiv 

centralele termice și generatorul de energie termică și electrică. Concentrațiile de poluanți emiși în 

atmosferă, incluzând și gazele cu efect de seră, se încadrează în cerințele legale aplicabile, în vigoare. 

 

Aspecte sociale și de personal 

 

Performanța de SSM (securitate și sănătate în muncă) 

Activitatea de securitate și sănătate în munca depusă în anul 2019 a avut ca scop asigurarea celor 

mai bune condiții în desfășurarea procesului de munca, apărarea integrității fizice, psihice și sănătății 

lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă și ca rezultantă directă, neînregistrarea 

nici unui accident de muncă, accident ușor, sau eveniment în maniera descrisa de lege. Acest lucru atestă 

performanța SSM și îndeplinirea obiectivelor principale din fișele de proces verbale: "zero accidente", 

" zero îmbolnăviri profesionale". 

Activitatea de securitate și sănătate în muncă s-a concretizat în următoarele acțiuni: 

- asigurarea ca fiecare lucrător să primească o instruire suficienta și adecvata, cuprinzând cele 3 faze: 

instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă, instruiri periodice; 

- asigurarea ca fiecare lucrător să primească o instruire cu modificările legislative în domeniul SSM 

- încheierea contractelor de furnizare produse (echipamente individuale de protecție: salopete 

vara/iarna, îmbrăcăminte de uz profesional, materiale igienico-sanitare, alimentație de protecție) și 

contract de furnizare servicii (medicina muncii, analize medicale, ecografii); 

- dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecție; 

- urmărirea acordării alimentației de protecție; 

- urmărirea acordării materialelor igienico-sanitare; 

- urmărirea îndeplinirii măsurilor prevăzute în Planul de prevenire și protecție la nivelul întregii 

societăți; 
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- urmărirea și raportarea la ITM a îndeplinirii măsurilor prevăzute în Planul de prevenire și protecție 

pentru personalul încadrat în condiții deosebite; 

- asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor prin medicul de medicina muncii; 

organizarea și coordonarea acestei activități. 

Pentru asigurarea stării de sănătate a lucrătorilor, în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 

319/2006, compania asigură servicii medicale de medicina muncii, care constau în: 

- întocmirea și completarea dosarului medical al fiecărui lucrător; 

- eliberarea fișei de aptitudine în muncă pentru fiecare lucrător; 

- efectuarea monitorizării stării de sănătate a lucrătorilor, prin control medical periodic; 

- elaborarea unui raport medical de activitate la sfârșitul examinărilor; 

- semnalarea cazului de boală profesională, conform metodologiei aprobate de Ministerul Sănătății; 

- evaluarea condițiilor de muncă a salariatelor care se încadrează în prevederile Ordonanței de Urgență 

nr. 96/2003 privind protecția maternității 

 

Rezultatele participării și consultării pe linie de SSM 

Participarea și consultarea angajaților cu privire la problematica de SSM s-a realizat prin: 

activitatea Comitetului CSSM, cu participarea reprezentanților lucrătorilor și cooptarea reprezentanților 

lucrătorilor în comisiile de evaluare a riscurilor de accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale. 

Rezultatele participării și consultării se concretizează în analizele efectuate și recomandările făcute de 

CSSM dintre care cele mai importante sunt: 

- raportul directorului general cu privire la starea de securitate și sănătate în muncă, acțiunile care au 

fost întreprinse și eficiența acestora în anul 2019; 

- adoptarea Planului de prevenire și protecție și aprobarea acestuia de către directorul general; 

- analizarea Raportului medicului de medicina muncii privind evaluarea generală a stării de sănătate a 

angajaților pentru anul 2019; 

- adoptarea Normativului de acordare a echipamentului individual de protecție; 

- adoptarea Normativului de acordare a materialelor igienico-sanitare; 

- adoptarea măsurilor propuse pentru soluționarea problemelor privind securitatea și sănătatea în 

muncă sesizate pe parcursul anului 2019. 

Participarea activă a reprezentanților lucrătorilor la ședințele CSSM au creat cadrul prielnic prin 

care lucrătorii au putut transmite observațiile lor către conducere, în vederea îmbunătățirii climatului de 

muncă, a securității în muncă și sănătății angajaților. 

 

Stadiul investigării incidentelor 

În anul 2019 societatea nu a înregistrat nici un accident de muncă sau îmbolnăviri profesionale. 

 

Principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității 

Acțiunile întreprinse pentru a asigura egalitatea de gen, condițiile de muncă, dialogul social, 

respectarea drepturilor lucrătorilor de a fi informați și consultați, respectarea drepturilor sindicale, sunt 

stabilite prin Contractul colectiv de muncă și prin Regulamentul intern. 

Pentru respectarea principiului nediscriminării în cadrul societății este interzisă săvârșirea 

următoarelor fapte: 

- condiționarea ocupării unui post, prin anunț sau concurs, de apartenența la o rasă, naționalitate, etnie, 

religie, categorie socială sau categorie defavorizată, de vârstă, de sexul sau orientarea sexuală, 

respectiv convingerile candidaților; 

- discriminarea oricărui salariat pe motiv că aparține unei rase, naționalități, etnii, religii, categorii 

sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării 

sexuale a acestuia. 

- orice comportament în scopul de a crea la locul de munca o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau 

de descurajare sau de a influența negativ situația angajaților în ceea ce privește promovarea 

profesională, remunerația sau veniturile de orice natură, în cazul refuzului acestora de a accepta un 

comportament nedorit, ce ține de viața sexuală. 
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Dialogul social, respectarea drepturilor sindicale 

Patronatul și sindicatele își comunică reciproc și în timp util hotărârile lor privind toate 

problemele importante din domeniul relațiilor de muncă. 

În situațiile în care în privința drepturilor și obligațiilor ce decurg din CCM, intervin reglementari 

legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract; 

Părțile se obligă ca în perioada de aplicare a CCM să nu promoveze și să nu susțină proiecte de acte 

normative a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractul colectiv de 

muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au încheiat; 

Părțile se consultă în toate cazurile în care se inițiază acte normative ce privesc relațiile de muncă.  

 

Codul etic și Regulamentul intern 

La nivelul companiei sunt aprobate și comunicate angajaților Regulamentul intern și Codul etic, 

care cuprind prevederi referitoare la comportamentul angajaților. În baza acestora au fost constituite, 

următoarele instrumente de tratare a neregulilor: 

- Consilier etic - rolul acestuia fiind de înaintarea către conducerea societății a plângerilor și sesizărilor 

cu privire la abaterea de la normele etice profesionale și de a oferi consultanță și asistență angajaților 

cu privire la etică. 

- Comisia de disciplina - rolul acesteia este de a rezolva neregulile sau conflictele ivite în urma abaterilor 

disciplinare ale angajaților societății. 

 

 

 

 

Baia Mare  

28.05.2020 

Director General 

ec. Bancoș Alexandrina 
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Anexe atașate la Raportul de activitate 
 

 

 

Anexa nr.1 

Autorizații sanitare de funcționare pentru instalațiile de: captare, tratare  apă în scop potabil, 

distribuție  apă potabila, colectare ape uzate, epurare ape uzate pentru toate agențiile 

 

Anexa nr.2 

Autorizații de gospodărire a apelor  

 

Anexa nr.3 

Autorizații de mediu  

 

Anexa nr.4 

- Stadiul implementării la 31.12.2019 a proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii 

de  apă și  apă uzată în județul Maramureș” Măsura Nr. 2009/161/PR/047 

- Stadiul implementării la 31.12.2019 a proiectului „Extinderea și modernizarea sistemelor de 

alimentare cu  apă și canalizare menajera în localitățile Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții 

Măgherăuși, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Baia Sprie și Seini din județul Maramureș” Măsura 

Nr. CCI 2007 RO 161 PO 004 

- Frazarea lucrărilor pe POIM - Defalcarea pe lucrări în sistem de alimentare cu  apă și sistem 

de canalizare între Faza 1 / Faza 2 

- Indicatori de performanță pentru sistemul de alimentare cu apă și sistemul de canalizare 

 

Anexa nr.5 

Organigrama SC VITAL SA  
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Anexa nr. 1 
AUTORIZATII SANITARE DE FUNCTIONARE SC VITAL SA 

26.02.20 

 

Nr. 

Crt 
Obiectiv, adresa 

Nr. autorizatie / Data emitere  

(Viza anuala/  Data emitere ) 
Observatii 

1. SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SIGHETU MARMATIEI 
ASF nr. 17417/9/C/20.02.2018 

Viza:13.02.2020 

In termen de valabilitate 

 

2. 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, Baia Sprie, str. Gutinului 

nr.4 

ASF NR. 17.634/5/C/12.02.2019 

Viza: 05.02.2020 

In termen de valabilitate 

 

3. 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA ULMENI SI SATELE 

MANAU, ARDUZEL, TICAU, VICEA, TOHAT 

ASF 1776/C/17.03.2016 

Viza:22.07.2019 

In termen de valabilitate 

 

4. 
SISTEM  DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, Vişeu de Sus, 

str.Rândunele nr. 1 

ASF nr.17.639/4/C/12.02.2019 

Viza:05.02.2020 

In termen de valabilitate 

 

5. 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA – sursa ROATA Cavnic, str. 

22 Decembrie 19/2 

ASF 15.335/C/09.03.2017 

Viza: 24.07.2019 
In termen de valabilitate 

6. 

ALIMENTARE CU APA POTABILA – ZONA DE APROVIZIONARE BAIA 

MARE IV – RURAL 2 (Grosi, Sacalaseni, Coas, Satu Nou de Jos, Culcea, 

Coruia, Coltau Catalina ) 

ASF 15729/C/19.12.2017,  

Viza: 27.11.2019 

 

In termen de valabilitate 

7. 
RETELE DE DISTRIBUTIE APA POTABILA ZONELE DE 

APROVIZIONARE BAIA MARE I SI BAIA MARE II 

ASF nr. 15.178/C/ 05.12.2018 

29.11.2019 
In termen de valabilitate 

8. 

ALIMENTARE CU APA POTABILA – ZONA DE APROVIZIONARE BAIA 

MARE – RURAL III (com. Grosi, com. Dumbravita, com. Copalnic Manastur, 

loc. Grosi, Ocolis, Dumbravita, Rus, Sindresi, Unguras, Chechis, Carbumari, 

Berinta,Curtuiusu Mic) 

ASF 4297/08.08.2013 

Viza: 27.11.2019 
In termen de valabilitate 

9. LABORATOR APA POTABILA, Baia Mare, str. Colonia Topitorilor nr. 32 
ASF 12807/C/11.11.2015 

Viza 14.11.2017 

In termen de valabilitate 

( nu se avizeaza anual) 

10. 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SOMCUTA MARE SI 

BUCIUMI 

ASF 11118/C/07.11.2014 

ASF nr.15.313/C/03.02.2017 

Viza:29.07.2019 

 

In termen de valabilitate 

11. 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, Tg.  LAPUS, str. Anton 

Pann nr. 2 

ASF Nr. 10.117/215/C /08.11.2016 

Viza: 14.03.2019 

In termen de valabilitate 

Depus la DSP 

12. STATIE DE TRATARE A APEI, Baia Mare, str. Colonia Topitorilor nr. 32 ASF nr. 15.316./C/03.02.2017 In termen de valabilitate 
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Viza:05.02.2020  

13. 
STAŢIA DE TRATARE “MICROUZINA FERNEZIU” ŞI REŢELE DE 

DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ, str. Cartier Ferneziu nr. F.N. Baia Mare 

ASF nr. 15.315/C/03.02.2017 

Viza:05.02.2020 

In termen de valabilitate 

 

14. 
EXTINDERE RETELE DE DISTRIBUTIE CU APA POTABILA IN  

COMUNA RECEA – Recea, Mocira, Săsar, Lăpuşel, Bozânta Mică 

ASF nr. 15.317/C/03.02.2017 

Viza:05.02.2020 

In termen de valabilitate 

 

15. 
RETELE DE DISTRIBUTIE APA POTABILA  Oras Tăuţii Măgherăuş  

localitatile Tautii Magheraus, Busag, Merisor, Bozanta Mare 

ASF nr. 15.314/C/03.02.2017 

Viza:05.02.2020 

 

In termen de valabilitate 

 

16. 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA BAITA, str. Zona Valea 

Limpedea FN 

ASF nr.15.318/C/03.02.2017 

Viza:05.02.2020 

In termen de valabilitate 

 

17. 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA – sursa VALEA ALBA, 

VALEA SUIOR, Cavnic, str. Flotatiei fn 

ASF 17636/7/C/12.02.2019 

Viza:05.02.2020 

In termen de valabilitate 

 

18. 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA – sursa BERBINCIOARA, 

Cavnic, str. Mogosa fn 

ASF nr.17.635/6/C/12.02.2019  

Viza:13.02.2020 

In termen de valabilitate 

 

19. 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, SEINI, str. P-ta Unirii nr. 

36 

ASF 1777/C/25.02.2016 

Viza:22.07.2019 
In termen de valabilitate 

20. SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA, SEINI, VIILE APEI 
ASF 12866/63/C/10.03.2016 

 Viza:22.07.2019 
In termen de valabilitate 

21. 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA BAIA MARE – FIRIZA – 

VALEA BLIDARI 

ASF nr. 17633/12/C/27.02.2019 

Viza: 05.02.2020 

In termen de valabilitate 

 

22 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA Miresu Mare localitatile – 

Lucacesti si Danestii Chioarului 
ASF nr. 3818/30/C/25.04.2019 In termen de valabilitate 

23 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA TURN  DE APA SEINI 
ASF 7459/47/C/07.08.2018  

Viza: 1.08.2019 
In termen de valabilitate 

24 
RETELE DE DISTRIBUTIE APA POTABILA IN COMUNA SATULUNG- 

Localitatile: Hideaga, Mogosesti si Pribilesti 

ASF nr. 16.392/9/C/14.02.2019 

Viza:05.02.2020 

In termen de valabilitate 

 

25 TG Lapus  Statia de clorinare  Strada Tiblesului   
Depus documentatia DSP 

pentru autorizatie  

26 
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA BAIA SPRIE – DEALUL 

MINEI 
ASFNR. 8689/48/C/24.07.2019 In termen de valabilitate 
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Anexa 2 

AUTORIZAȚII DE GOSPODĂRIRE A APELOR 

31.12.2019 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE OBIECTIV NR. AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR / 

VALABILITATE 

OBSERVATII  

AGENTIA BAIA MARE 

1. “Sistem de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate 

menajere in municipiul Baia Mare si localitatile racordate, jud. 

Maramures” 

Nr. 37/11.04.2019 modificatoare a aut. nr. 211 din 25.07.2018 

valabila pana la 25.07.2020 

 

2. “Captare, tratare si distributie apa potabila si canalizare ape uzate 

- cartier Firiza, Baia Mare” 

Nr. 75 -MM din 09.10.2019 

Valabila pana la 09.10.2021 

 

AGENTIA BAIA SPRIE 

3. ”Sistem de alimentare cu apa potabila si sistem de colectare ape 

uzate in localitatea Baia Sprie, jud. Maramures” 

Nr. 41/17.04.2019 modificatoare a aut. nr. 337/26.11.2018 

Valabila pana la 26.11.2020 

 

AGENTIA VISEU DE SUS 

4. ”Sistem de alimentare cu apa potabila, colectare si epurare ape 

uzate in localitatea Viseu de Sus, jud. Maramures” 

Nr. 149 din 05.06.2018  

valabila pana la 05.06.2019 

In procedura de 

reglementare 

AGENTIA SIGHETU MARMATIEI 

5. ”Sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare ape 

uzate in municipiul Sighetu Marmatiei, jud. Maramures” 

Nr. 60 din 21.05.2019 

valabila pana la 21.05.2021 
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SOMCUTA MARE 

6. ”Sistem de alimentare cu apa in orasul Somcuta Mare si 

localitatea Buciumi, canalizare si epurarea apelor uzate in orasul 

Somcuta Mare”,din jud. Maramures” 

Nr. 73 din 20.06.2019 

valabila pana la 20.06.2021 

 

AGENTIA CAVNIC 

7. ”Sistem de alimentare cu apa potabila, colectarea si epurarea 

apelor uzate in localitatea Cavnic, jud. Maramures” 

Nr. 24 din 06.03.2019 valabila pana la 31.12.2019 In procedura de 

reglementare 

AGENTIA ULMENI 

8. ”Sistem de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate al 

orasului Ulmeni, jud. Maramures” 

Nr. 470 din 18.12.2017 

valabila pana la 18.12.2019 

In procedura de 

reglementare 

AGENTIA TAUTII MAGHERAUS 

9. “Sistem de alimentare cu apa, canalizare cu statie de epurare 

Agentia Tautii Magheraus, jud. Maramures” 

Nr. 76 – MM din 09.10.2019 

valabila pana la 09.10.2020 

 

AGENTIA SEINI 

10.  “Sistem de alimentare cu apa potabila, colectare si epurare ape 

uzate in localitatea Seini”, judet Maramures 

Nr. 13 – MM din 19.02.2019 

Valabila pana la 19.02.2020 

 

AGENTIA TARGU LAPUS 

12. ”Sistem de alimentare cu apa şi canailzare in orasul Targu 

Lapus” 

Nr. 146 din 04.06.2018 

valabila pana la 04.06.2019 

In procedura de 

reglementare 

AGENTIA BAIA MARE - COMUNA COAS 

13. ”Sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Coas, jud. 

Maramures” 

Nr. 260 din 12.09.2018 

valabila pana la 12.09.2020  
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AGENTIA BAIA MARE - COMUNA COPALNIC MANASTUR 

14. ”Sistem de alimentare cu apa in comuna Copalnic Manastur, jud. 

Maramures” 

Nr. 26 /MM din 29.06.2018 

valabila pana la 29.06.2020 

 

AGENTIA BAIA MARE - COMUNA RECEA 

15.  “Sistem de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare ape 

uzate menajere in loc. Sasar, comuna Recea, jud. Maramures” 

(pentru toata comuna Recea)  

Nr. 77 – MM din 09.10.2019 

valabila pana la 09.10.2020 

 

AGENTIA BAIA MARE - COMUNA SACALASENI, COMUNA GROS, COMUNA COLTAU 

16. “Sistem de alimentare cu apa, canalizare si statie epurare ape 

uzate in comuna Sacalaseni, comuna Coas si comuna Grosi, jud. 

Maramures” 

Nr. 298 din 17.10.2018 

Valabila pana la 17.10.2020 

 

  

AGENTIA BAIA MARE - COMUNA DUMBRAVITA 

17. “Sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare in comuna 

Dumbravita, jud. Maramures” 

Nr. 42 - MM din 26.09.2018 

valabila pana la 26.09.2020  

 

AGENTIA SOMCUTA MARE - COMUNA MIRESU MARE 

18. „Rețea de canalizare ape uzate menajere şi stație de epurare ape 

uzate în localitatea Mireșu Mare, jud Maramureş” 

Nr. 32 – MM din 18.07.2018 

Valabila pana la 18.07.2020 

 

19. “Sistem de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate in 

comuna Miresu Mare, loc. Lucacesti si Danestii Chioarului” 

Nr. 36/11.04.2019 modificatoare a aut. nr. 332 din 21.11.2018 

valabila pana la 21.11.2020  

 

AGENTIA BAIA MARE – COMUNA SATULUNG 

20. “Sistem de alimentare cu apa potabila in com. Satulung loc. 

Hideaga, Mogosesti si Pribilesti, jud. Maramures” 

Nr. 43 – MM din 26.09.2018 

Valabila pana la 26.09.2020 
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Anexa 3 

AUTORIZATII DE MEDIU 

31.12.2019 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE OBIECTIV NR. AUTORIZATIE DE MEDIU/VALABILITATE OBSERVATII 

AGENTIA BAIA MARE 

1. “Sistem de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate 

urbane in Municipiul Baia Mare, judetul Maramures” 

Nr. 89 din 12.08.2019 valabila pana la 11.08.2024 
 

2. ”Vidanjare, transport si descarcare ape uzate in judetul 

Maramures” 

Nr. 14 – 107 din 04.06.2014  

DECIZIE DE VIZARE nr. 393/04.04.2019 

 

AGENTIA BAIA SPRIE 

3. ”Sistem de alimentare cu apa potabila si exploatare retea de 

canalizare in orasul Baia Sprie, jud. Maramures” 

Nr. 14 – 15 din 23.01.2014 valabila pana la 22.01.2024 

REVIZUITA  04.03.2019 

In procedura de reglementare 

- solicitare viza anuala 

AGENTIA VISEU DE SUS 

4. ”Sistem de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape 

uzate” Viseu de Sus 

Nr. 12 – 287 din 31.10.2012 valabila 28.02.2015 In procedura de reglementare 

 

 

AGENTIA SIGHETU MARMATIEI 

5. ”Sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare 

ape uzate in Municipiul Sighetu Marmatiei, jud. Maramures 

Nr. 15 – 117 din 18.11.2015 valabila pana la 17.11.2020 In procedura de reglementare 

- solicitare revizuire 

AGENTIA SOMCUTA MARE 

6. ”Sistem de alimentare cu apa, canalizare si epurarea apelor 

uzate in orasul Somcuta Mare”,din jud. Maramures 

Decizie transfer nr. 294/13.08.2014 

Nr. 12 – 93 din 24.04.2012 valabila pana la 23.04.2022 

In procedura de reglementare 

- solicitare revizuire 

                                                 AGENTIA CAVNIC 

7. ”Sistem de alimentare cu apa potabila in oras Cavnic” Nr. 13 – 237 din 26.08.2013 valabila pana la 25.08.2023 In procedura de reglemetare 

8. “Sistem de canalizare si epurare ape uzate” Nr. 13 – 155 din 12.06.2013 valabila pana 01.02.2016 

AGENTIA ULMENI 

9. ”Sistem de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate 

al orasului Ulmeni, jud. Maramures” 

Nr. 12 – 25 din 30.01.2012 valabila pana la 29.01.2022 

 

REVIZUITA 20.03.2019 

 



 63 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE OBIECTIV NR. AUTORIZATIE DE MEDIU/VALABILITATE OBSERVATII 

AGENTIA TAUTII MAGHERAUS 

10. ”Alimentare cu apa potabila Tautii Magheraus” Nr. 12 – 261 din 08.10.2012 valabila pana la 07.10.2020 In procedura de reglemetare 

- solicitare revizuire 11. “Canalizare cu statie de epurare in loc. Tautii Magheraus, 

Busag si Merisori” 

Nr. 17 – 2 din 06.01.2017 

Valabila pana la 05.01.2022  

 

AGENTIA SEINI 

12. ”Captare, tratare si distributie apa potabila in orasul Seini, 

jud. Maramures” 

Nr. 11 – 148 din 08.09.2011 valabila 07.09.2021 In procedura de reglemetare 

- solicitare revizuire 

13. ”Sistem de canalizare si epurare ape uzate urbane, oras 

Seini, jud. Maramures” 

Nr. 13 – 146 din 28.05.2013 valabila pana la 28.02.2016 

14. ”Sistem de alimentare cu apa , colectare si epurare ape uzate 

in loc. Viile Apei” jud. Maramures 

Nr. 97 din 06.12.2017 valabila pana la 05.12.2022  

AGENTIA TARGU LAPUS 

15. “Alimentare cu apa” in localitatea Targu Lapus 

 

 

 

”Alimentare cu apa potabila si canalizare in orasul Targu 

Lapus” 

Nr. 11 – 72 din 13.05.2011 valabila pana la 12.05.2021 

 

 

- 

 

In procedura de reglementare 

AGENTIA BAIA MARE - COMUNA COAS 

16. ”Sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Coas, jud. 

Maramures” 

Nr. 19 – 123/03.10.2019  

AGENTIA BAIA MARE - COMUNA COPALNIC MANASTUR 

17. ”Sistem de alimentare cu apa potabila in comuna Copalnic 

Manastur – loc. Berinta si Curtuiusu Mic” 

Nr. 14 – 190 din 19.09.2014 valabila pana la 15.09.2019 In procedura de reglementare 

AGENTIA BAIA MARE - COMUNA GROS 

18. Sistem de alimentare cu apa potabila in loc. Grosi, Satu Nou 

de Jos, Ocolis si canalizare in loc. Satu Nou de Jos si Ocolis” 

Nr. 14 – 189 din 16.09.2014 valabila pana la 15.09.2019 In procedura de reglementare 

AGENTIA BAIA MARE - COMUNA SACALASENI 

19. ”Retea de alimentare cu apa in comuna Sacalaseni si retea 

de canalizare si epurare a apelor uzate in comunele 

Nr. 11 – 160 din 12.09.2011 valabila pana la 11.09.2021 
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NR. 

CRT. 

DENUMIRE OBIECTIV NR. AUTORIZATIE DE MEDIU/VALABILITATE OBSERVATII 

Sacalaseni si Coltau, jud.Maramures REVIZUITA 09.12.2019 

AGENTIA BAIA MARE - COMUNA DUMBRAVITA 

20. “Sistem de alimentare cu apa potabila, colectare si epurare 

ape uzate in comuna Dumbravita” 

Nr. 78 din 26.10.2018 

 

In procedura de reglementare 

- solicitare viza anuala 

AGENTIA BAIA MARE - COMUNA RECEA 

21. “Alimentare cu apa potabila in comuna Recea” Nr. 14 -186/16.09.2014 valabila pana la 15.09.2019 

 

In procedura de reglementare 

22. “Sistem de canalizare cu statie de epurare ape uzate 

menajere in localitatea Sasar, comuna Recea, jud. 

Maramures ” 

Nr. 13 – 88/20.03.2013 

Valabila pana la 19.03.2023 

Decizie transfer nr. 50 din 09.02.2016 

 

DECIZIE DE VIZARE nr. 251/05.03.2019  

In procedura de reglementare 

- solicitare viza anuala 

AGENTIA SOMCUTA MARE - COMUNA MIRESU MARE 

23. Sistem de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate 

in comuna Miresu Mare, localitatile Lucacesti si Danesti 

Chioarului, jud. Maramures” 

Nr. 14 – 7/13.01.2014 

Valabila pana in 12.01.2024 

Decizie de transfer 749/11.10.2018 

Revizuita in data de 06.05.2019 

 

24. “Retea de canalizare menajera si statie de epurare in loc. 

Miresu Mare, jud. Maramures” 

Nr. 85 din 12.11.2018 

 

 

 

In procedura de reglementare 

- solicitare viza anuala 
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Anexa nr.4 

Stadiul implementării la 31.12.2019 a proiectului 

“Extinderea și reabilitarea infrastructurii de  apă și  apă uzată în județul Maramureș” Măsura Nr. 2009/161/PR/047 

 

Contract Contractor 

Valoare 

contract 

(fără TVA) 

Data 

semnare 

contract 

Acte Adiționale privind: 

Stadiul 

implementării la 

data de 31.12.2019 

termenii contractuali preț 
durat

a 

Progres 

Fizic 

% 

Progres 

Financiar 

% 

MM-CS-01 

 
Asistență tehnică pentru 

Managementul proiectului 

"Extinderea și Reabilitarea 

Infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Maramureș"   

 

 

SC ROMAIR 

CONSULTING 

SRL, Romania 

 

 

5.079.063,78 

 

 

05.10.2011 

Addendum no. 1/ 17.11.2011 

Addendum no. 2/ 06.12.2011 

Addendum no. 3/ 15.12.2011 

Addendum no. 4/ 15.03.2012 

Addendum no. 5/ 12.04.2012 

Addendum no. 6/ 10.07.2012 

Addendum no. 7/ 19.10.2012 

Addendum no. 8/ 14.03.2013 

Addendum no. 9/ 14.03.2013 

Addendum no. 10/30.07.2013 

Addendum no. 11/06.03.2014 

Addendum no. 12/27.03.2014 

Addendum no. 13/26.05.2014 

Addendum no. 14/23.07.2014 

 

  

100% 100% 

MM-CS-02 
 

Asistenţă Tehnică pentru 

Supervizarea Lucrărilor în cadrul 

Proiectului "Extinderea și Reabilitarea 

Infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Maramureș" 

 

SC ROMAIR 

CONSULTING 

SRL, Romania 

 

 

7.388.500,00 

 

 

05.01.2012 

Addendum no. 1/ 27.02.2012 

Addendum no. 2/ 14.03.2013 

Addendum no. 3/ 13.08.2013 

Addendum no. 4/ 30.09.2013 

Addendum no. 5/ 23.07.2014 

Addendum no. 6/ 09.09.2015 

Addendum no. 7/ 23.12.2015 

 

  

100% 100% 
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Contract Contractor 

Valoare 

contract 

(fără TVA) 

Data 

semnare 

contract 

Acte Adiționale privind: 

Stadiul 

implementării la 

data de 31.12.2019 

termenii contractuali preț 
durat

a 

Progres 

Fizic 

% 

Progres 

Financiar 

% 

MM-CS-02A 
Servicii de Asistență tehnică pentru 

continuarea supervizării execuției 

lucrărilor din cadrul proiectului: 

“Extinderea si reabilitarea 

infrastructurii de apa si apa uzata in 

județul Maramureș” 

SC ROMAIR 

CONSULTING 

SRL, Romania 

577.500 03.05.2016 

Addendum no. 1/ 14.10.2016 

Addendum no. 2 / 29.11.2017 

Addendum no. 3 / 08.01.2018 

Addendum no. 4 / 05.03.2018 

  

100% 100% 

MM-CS-02B 
Servicii de Asistenta tehnica pentru 

continuarea supervizării execuției 

lucrărilor din cadrul proiectului: 

“Extinderea si reabilitarea 

infrastructurii de apa si apa uzata in 

județul Maramureș” 

SC Skyline 

Center SRL 
313.650 07.05.2018 

   

98% 90% 

MM-CS-03  
Întocmire Studiu de fezabilitate, 

Proiecte Tehnice (inclusiv Caiete de 

Sarcini) si Detalii de Execuție pentru 

proiectul „Extinderea si reabilitarea 

infrastructurii de apa si apa uzata in 

județul MARAMURES” 

 

 

SC ECOTERRA 

SRL, Romania 

 

 

1.048.633,72 

 

 

17.09.2013 

Addendum no. 1/ 20.03.2014 

Addendum no. 2/ 18.12.2015 

Addendum no. 3/ 03.11.2016 

Addendum no. 4/05.07.2017 

  

95% 95% 

MM-CS-04 

Contract de Servicii de audit al 

Proiectului "Extinderea si 

reabilitarea infrastructurii de apa si 

apa uzata in județul Maramureș" 

SC GHE 

STUBEANU 

2000 SRL, 

Romania 

40.000,00 08.10.2013 Addendum no. 1/ 21.12.2015 

Addendum no. 2/ 31.10.2016 

Addendum no. 3/ 30.12.2016 

Addendum no. 4/ 27.02.2018 

  

80% 80% 

MM-CL-01 

 

 

ESPINA 

OBRAS 

12.472.830,10 29.04.2013 Addendum no. 1/ 11.09.2013 

Addendum no. 2/ 05.05.2014 

Addendum no. 3/ 02.03.2015 

  
100% 

fazat 

97.49% 

fazat 



 67 

Contract Contractor 

Valoare 

contract 

(fără TVA) 

Data 

semnare 

contract 

Acte Adiționale privind: 

Stadiul 

implementării la 

data de 31.12.2019 

termenii contractuali preț 
durat

a 

Progres 

Fizic 

% 

Progres 

Financiar 

% 

Construcția si reabilitarea surselor 

de apa bruta si a stațiilor de tratare 

apa potabila in aglomerările Baia 

Mare si Cavnic 

HIDRAULICAS 

S.A., Spain 

Addendum no. 4/ 01.04.2015 

Addendum no. 5/ 04.06.2015 

MM-CL-02  
Reabilitarea stațiilor de tratare apa 

potabila, a conductelor de aducțiune, 

rezervoare noi de apa si noi stații de 

pompare in Borșa, Tg. Lăpuș, Vișeu 

de Sus, Sighetu Marmației 

SC TCM Nord 

SA, Romania cu 

SC Cubicon 

Invest SRL, 

Romania, cu SC 

Energo Power 

SRL, Romania 

17.021.229,00 

 

17.12.2012 Addendum no. 1/ 07.03.2013 

Addendum no. 2/ 19.03.2013 

Addendum no. 3/ 26.03.2013 

Addendum no. 4/ 30.05.2013 

Addendum no. 5/ 19.09.2013 

Addendum no. 6/ 23.01.2015 

Addendum no. 7/ 18.06.2015 

  

 

100% 

 

99.87% 

MM-CL-03 

Reabilitarea stației de epurare in 

Baia Mare 

SC Veolia Water 

Solutions$Techn

ilogies Romania 

SRL 

43.219.152,00 28.10.2014 Addendum no. 1/ 03.07.2015   

97.40% 

fazat 

71.61% 

fazat 

MM-CL-04 

Reabilitarea stației de epurare in 

municipiul Sighetu Marmației 

 

STRABAG AG,  

Austria 

30.902.159,42 07.02.2013 Addendum no. 1/ 22.05.2014 

Addendum no. 2/ 10.03.2015 

 

  

100% 100% 

MM-CL-05 

Stații noi de epurare in Seini si 

Cavnic si reabilitarea colectorului 

de evacuare a stației de epurare Tg. 

Lăpuș 

Lor’Instal 

Construct SRL, 

SC Luca Way 

SRL, SC 

Alexander Hidro 

Projects SRL , 

and with SC 

General Concrete 

Cernavoda  

10.427.439,61 16.01.2013 Addendum no. 1/ 17.02.2014 

Addendum no. 2/ 20.02.2014 

Addendum no. 3/ 18.12.2014 

Addendum no. 4/ 14.01.2015 

Addendum no. 5/ 12.06.2015 

  

97.61% 97.61% 
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Contract Contractor 

Valoare 

contract 

(fără TVA) 

Data 

semnare 

contract 

Acte Adiționale privind: 

Stadiul 

implementării la 

data de 31.12.2019 

termenii contractuali preț 
durat

a 

Progres 

Fizic 

% 

Progres 

Financiar 

% 

MM-CL-06 

Reabilitarea stației de epurare in 

Vișeu de Sus 

SC ELTUR 

COM SRL, SC 

LUCA WAY 

SRL 

8.127.639,00 13.08.2013 Addendum no. 1/ 27.01.2014 

Addendum no. 2/ 17.09.2014 

Addendum no. 3/ 23.12.2014 

Addendum no. 4/ 02.03.2015 

Addendum no. 5/ 19.06.2015 

Addendum no. 6/ 18.12.2015 

  

82% 77.79% 

MM-CL-07 

Reabilitarea si extinderea 

conductelor de aducțiune, a 

rezervoarelor de apa, a  stațiilor de 

pompare, a rețelei de distribuție  si 

a rețelei de apa uzata in Baia Mare 

– Est 

Consortium 

Ludwig Pfeiffer 

Hoch und 

Tiefbau 

Gmbh&Co KG, 

Germany with  

SC 

Electroechipame

nt Industrial 

SRL, Romania 

with SC 

Intellinstal SRL, 

Romania with 

SC WurpPrest 

SRL, Romania 

62.852.657,92 12.02.2013 Addendum no. 1/ 18.08.2014 

Addendum no. 2/ 15.12.2014 

Addendum no. 3/ 30.04.2015 

Addendum no. 4/ 20.08.2015 

Addendum no. 5/ 01.04.2016 

Erata Addendum no. 

5/07.06.2016 

 

 

  

100% 89.63% 

MM-CL-08  

Reabilitarea si extinderea 

rezervoarelor de apa, a stațiilor de 

pompare, a rețelei de distribuție si a 

rețelei de apa uzata in Baia Mare – 

Vest 

Tecnicas de 

Desalinizacion 

de Aguas SA, 

Spain with SC 

IntreprindereMo

54.577.671,33 29.04.2013 Addendum no. 1/ 14.06.2013 

Addendum no. 2/ 01.10.2013 

Addendum no. 3/ 03.12.2014 

Addendum no. 4/ 02.06.2015 

Addendum no. 5/ 06.10.2015 

  

100% 92.64% 
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Contract Contractor 

Valoare 

contract 

(fără TVA) 

Data 

semnare 

contract 

Acte Adiționale privind: 

Stadiul 

implementării la 

data de 31.12.2019 

termenii contractuali preț 
durat

a 

Progres 

Fizic 

% 

Progres 

Financiar 

% 

ntajInstalatii SA, 

Romania 

MM-CL-09 

Reabilitarea si extinderea 

conductelor de aducțiune, a 

rezervoarelor de apa, a  stațiilor de 

pompare, a rețelei de distribuție  si 

a rețelei de apa uzata in Baia Sprie, 

Băita, Bozânta si Cavnic 

SC Intreprindere 

Constructii 

Instalatii 

Montaje SA, 

Romania with 

SC Orizont 

Sighetu 

Marmatiei SRL, 

Romania 

24.664.318,12 26.05.2014 Addendum no. 1/ 14.07.2014 

Addendum no. 2/ 18.08.2014 

Addendum no. 3/ 07.10.2014 

Addendum no. 4/ 19.03.2015 

Addendum no. 5/ 19.05.2015 

Addendum no. 6/ 20.08.2015 

  

32.70% 18.84% 

MM-CL-10  

Reabilitarea si extinderea 

conductelor de aducțiune, a rețelei 

de distribuție  si a rețelei de apa 

uzata in Sighetu Marmației 

SC TCM NORD 

SA, Romania 

with- SC 

TEHNODOMU

S SA, Romania 

52.828.500,00 29.07.2013 Addendum no. 1/ 17.09.2013 

Addendum no. 2/ 04.11.2014 

Addendum no. 3/ 14.07.2015 

Addendum no. 4/ 12.11.2015 

Addendum no. 5/ 23.06.2016 

 

  

89.44% 78.39% 

MM-CL-11 

Reabilitarea si extinderea rețelei de 

distribuție  si a rețelei de apa uzata 

in Vișeu de Sus 

SC EDIOC SRL, 

Romania with 

SC GRANADA 

21 SRL CLUJ 

NAPOCA, Spain 

10.589.033,45 17.04.2014 Addendum no. 1/ 26.06.2014 

Addendum no. 2/ 25.08.2014 

Addendum no. 3/ 27.03.2015 

Addendum no. 4/ 03.07.2015 

Addendum no. 5/ 07.10.2016 

  

100% 75.96% 

MM-CL-12 

Reabilitarea si extinderea rețelei de 

distribuție  si a rețelei de apa uzata 

in Seini, Săbișa si Târgu Lăpuș 

SC Tehnodomus 

SA 

31.158.216,92 17.10.2014 Addendum no. 1/ 20.11.2014 

Addendum no. 2/ 16.10.2015 

 

  

50.30% 30.59% 
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Contract Contractor 

Valoare 

contract 

(fără TVA) 

Data 

semnare 

contract 

Acte Adiționale privind: 

Stadiul 

implementării la 

data de 31.12.2019 

termenii contractuali preț 
durat

a 

Progres 

Fizic 

% 

Progres 

Financiar 

% 

MM-CL-13 

Reabilitarea stației de tratare Roata 

(Cavnic), a sursei de apa si a 

conductei de aducțiune Mohoș 

(Baia Sprie), a sursei de apa Râoaia 

(Târgu Lăpuș), a stațiilor de 

hidrofor din Baia Mare si stație 

noua de epurare a apelor uzate in 

Săbișa (Seini)” 

SC TARR 

CONST SRL, 

Romania with– 

SC TCM NORD 

SA, Romania 

with  SC 

CUBICON 

INVEST SRL, 

Romania  

7.807.899,62 06.08.2014 Addendum no. 1/ 03.03.2015 

Addendum no. 2/ 27.10.2015 

Addendum no. 3/ 25.11.2015 

Addendum no. 4/ 28.06.2016 

 

  

98.00% 75.53% 

MM-CL-14 

Reabilitarea si extinderea rețelelor 

de distribuție a apei potabile si a 

apelor uzate menajere din Sighetu 

Marmației, Vișeu de Sus, Baia 

Mare, Seini, Tăuții Măgherăuș, 

Baia Sprie, Târgu Lăpuș 

SC 

HIDROCONST

RUCTIA SA, 

Romania 

57.005.639,56 28.07.2014 Addendum no. 1/ 12.12.2014   

70.40% 30.70% 
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Stadiul implementării la 31.12.2019 a proiectului 

„Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajera în localitățile Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții Măgherăuș, 

Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Baia Sprie și Seini din județul Maramureș” Măsura Nr. CCI 2007 RO 161 PO 004 

 

Contract Contractor 

Valoare 

contract (fără 

TVA) 

Data 

semnare 

contract 

Acte Adiționale privind: 
Stadiul la data de 

31.12.2019 

termenii contractuali preț durata 

Progres 

Fizic 

% 

Progres 

Financiar 

% 

MM-CS-05 
Realizare audit anual pentru proiectul 
„Extindere si modernizare sisteme de 
alimentare cu apa si canalizare 
menajera in localitățile Baia Mare, 
Sighetu Marmației, Tăuții Măgherăuș, 
Târgu Lăpuș, Vișeu De Sus, Baia Sprie 
si Seini din județul Maramureș” 

SC 

PRODATACONS 

SRL 

30.376,96 31.03.2016 
Addendum no. 1/ 

30.06.2016 
  100% 100% 

MM-CS-06 
Servicii de Publicitate si informare 
pentru proiectul „Extindere si 
modernizare sisteme de alimentare 
cu apa si canalizare menajera in 
localitățile Baia Mare, Sighetu 
Marmației, Tăuții Măgherăuș, Târgu 
Lăpuș, Vișeu De Sus, Baia Sprie si 
Seini din județul Maramureș” 

SC Megatronic 

SRL 
47.860 21.06.2016 

Addendum no. 1/ 

30.06.2016 
  100% 100% 

MM-CL-15 
Extinderea si modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare menajera in localitățile 
Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții 
Măgherăuși, Târgu Lăpuș, Vișeu de 
Sus, Baia Sprie si Seini 

ASOCIEREA 

TECNICAS DE 

DESALINIZACI

ON DE AGUAS 

S.A.(lider 

asociere) si S.C. 

IMI S.A 

 

 

31.998.884,31 

 

 

08.06.2015 

Addendum no. 1/ 

20.08.2015 

Addendum no. 2/ 

08.12.2015 

Addendum no. 3/ 

23.02.2016 

Addendum no.4/25.05.16 

  100% 100% 

MM-CF-01 - Lot 1       100% 100% 
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Contract Contractor 

Valoare 

contract (fără 

TVA) 

Data 

semnare 

contract 

Acte Adiționale privind: 
Stadiul la data de 

31.12.2019 

termenii contractuali preț durata 

Progres 

Fizic 

% 

Progres 

Financiar 

% 
CF Furnizare de bunuri pentru 

proiectul "Extindere si modernizare 

sisteme de alimentare cu apa si 

canalizare menajera in localitățile 

Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții 

Măgherăuș, Târgu Lăpuș, Vișeu De 

Sus, Baia Sprie si Seini din județul 

Maramureș" - Lot 1 - PLATFORMA 

SCADA PENTRU DISPECERAT 

CENTRAL 

ADASA 

SISTEMAS S.A. 

 

285.649,17 

 

21.10.2015 

 

Addendum no. 1/ 

23.12.2015 

 

MM-CF-01 - Lot 2 
CF Furnizare de bunuri pentru 

proiectul "Extindere si modernizare 

sisteme de alimentare cu apa si 

canalizare menajera in localitățile 

Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții 

Măgherăuș, Târgu Lăpuș, Vișeu De 

Sus, Baia Sprie si Seini din județul 

Maramureș" - Lot 2 - Echipamente de 

măsurare si contorizare a debitelor 

 

 

S.C. FLUID 

GROUP HAGEN 

S.R.L. 

 

 

12.593.630 

 

 

20.10.2015 

   100% 100% 

MM-CF-01 - Lot 3 
CF Furnizare de bunuri pentru 

proiectul "Extindere si modernizare 

sisteme de alimentare cu apa si 

canalizare menajera in localitățile 

Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții 

Măgherăuș, Târgu Lăpuș, Vișeu De 

Sus, Baia Sprie si Seini din județul 

Maramureș" - Lot 3 – Dotări 

S.C. Leader Eco 

SRL 
3.469.000 13.07.2016    100% 100% 
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Stadiul implementării la 31.12.2019 a proiectului 

„Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” Cod SMIS 2014+ 105327 

 

Contract Contractor 

Valoare 

contract 

(fără TVA) 

Data 

semnare 

contract 

Acte Adiționale privind: 

Stadiul 

implementării la 

data de 31.12.2019 

termenii contractuali preț 
durat

a 

Progres 

Fizic 

% 

Progres 

Financiar 

% 

MM-CS-05 

 

Contract Sectorial de Servicii de 

Asistenta tehnica pentru pregătirea 

documentației de atribuire aferenta 

lucrărilor ramase de executat, 

testare si punere in funcțiune in 

cadrul obiectivului de investiții 

"Reabilitarea Stației de Epurare din 

Vișeu de Sus"(MMCL06) 

SC 

MYRMIDON 

TECHNOSYST

EMS SRL si SC 

KRIYA 

SERVICES SRL 

127,750.00 12.12.2017    

100% 100% 

MM-CL-01 

Construcția si reabilitarea surselor 

de apa bruta si a stațiilor de tratare 

apa potabila in aglomerările Baia 

Mare si Cavnic 

 

ESPINA 

OBRAS 

HIDRAULICAS 

S.A., Spain 

12.472.830,10 29.04.2013    

Contract Reziliat 

100% in regie proprie 

MM-CL-03 

 

Reabilitarea stației de epurare in 

Baia Mare 

SC Veolia Water 

Solutions$Techn

ilogies Romania 

SRL 

43.219.152,00 28.10.2014    

100% 100% 

MM-CL-05 

Stații noi de epurare in Seini si 

Cavnic si reabilitarea colectorului 

de evacuare a stației de epurare Tg. 

Lăpuș 

Lor’Instal 

Construct SRL, 

SC Luca Way 

SRL,      

10.427.439,61 16.01.2013    

Contract Reziliat 

Se liciteaza lucrarile 

ramase 
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Contract Contractor 

Valoare 

contract 

(fără TVA) 

Data 

semnare 

contract 

Acte Adiționale privind: 

Stadiul 

implementării la 

data de 31.12.2019 

termenii contractuali preț 
durat

a 

Progres 

Fizic 

% 

Progres 

Financiar 

% 

SC Alexander 

Hidro Projects 

SRL , and with 

SC General 

Concrete 

Cernavoda  

MM-CL-06 

Reabilitarea stației de epurare in 

Vișeu de Sus 

SC ELTUR 

COM SRL, SC 

LUCA WAY 

SRL 

8.127.639,00 13.08.2013    

Contract Reziliat 

MM-CL-06 LC 

Reabilitare statie de Epurare in 

Viseu de Sus - LUCRARI IN 

CONTINUARE 

S.C. ALAVAL 

PROD COM 

S.R.L. 

2.916.836,47 26/09/2018    

100% 83% 

MM-CL-07 

Reabilitarea si extinderea 

conductelor de aducțiune, a 

rezervoarelor de apa, a  stațiilor de 

pompare, a rețelei de distribuție  si 

a rețelei de apa uzata in Baia Mare 

– Est 

Consortium 

Ludwig Pfeiffer 

Hoch und 

Tiefbau 

Gmbh&Co KG, 

Germany with  

SC 

Electroechipame

nt Industrial 

SRL, Romania 

with SC 

Intellinstal SRL, 

Romania with 

62.852.657,92 12.02.2013    

100% 100% 
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Contract Contractor 

Valoare 

contract 

(fără TVA) 

Data 

semnare 

contract 

Acte Adiționale privind: 

Stadiul 

implementării la 

data de 31.12.2019 

termenii contractuali preț 
durat

a 

Progres 

Fizic 

% 

Progres 

Financiar 

% 

SC WurpPrest 

SRL, Romania 

 

MM-CL-08  

Reabilitarea si extinderea 

rezervoarelor de apa, a stațiilor de 

pompare, a rețelei de distribuție si a 

rețelei de apa uzata in Baia Mare – 

Vest 

Tecnicas de 

Desalinizacion 

de Aguas SA, 

Spain with SC 

IntreprindereMo

ntajInstalatii SA, 

Romania 

54.577.671,33 29.04.2013    

100% 100% 

MM-CL-09 

Reabilitarea si extinderea 

conductelor de aducțiune, a 

rezervoarelor de apa, a  stațiilor de 

pompare, a rețelei de distribuție  si 

a rețelei de apa uzata in Baia Sprie, 

Băita, Bozânta si Cavnic 

SC Intreprindere 

Constructii 

Instalatii 

Montaje SA, 

Romania with 

SC Orizont 

Sighetu 

Marmației SRL, 

Romania 

24.664.318,12 26.05.2014    

100% 100% 

MM-CL-10  

Reabilitarea si extinderea 

conductelor de aducțiune, a rețelei 

de distribuție  si a rețelei de apa 

uzata in Sighetu Marmației 

SC TCM NORD 

SA, Romania 

with- SC 

TEHNODOMU

S SA, Romania 

52.828.500,00 29.07.2013 Addendum no. 6/09.10.2017 

 

  

100% 100% 

MM-CL-11 SC EDIOC SRL, 

Romania with 

SC GRANADA 

10.589.033,45 17.04.2014    

100% 100% 
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Contract Contractor 

Valoare 

contract 

(fără TVA) 

Data 

semnare 

contract 

Acte Adiționale privind: 

Stadiul 

implementării la 

data de 31.12.2019 

termenii contractuali preț 
durat

a 

Progres 

Fizic 

% 

Progres 

Financiar 

% 

Reabilitarea si extinderea rețelei de 

distribuție  si a rețelei de apa uzata 

in Vișeu de Sus 

21 SRL CLUJ 

NAPOCA, Spain 

MM-CL-12 

Reabilitarea si extinderea rețelei de 

distribuție  si a rețelei de apa uzata 

in Seini, Săbișa si Târgu Lăpuș 

SC Tehnodomus 

SA 

31.158.216,92 17.10.2014 Addendum no. 3/24.02.2017   

100% 99.94% 

MM-CL-13 

Reabilitarea stației de tratare Roata 

(Cavnic), a sursei de apa si a 

conductei de aducțiune Mohoș 

(Baia Sprie), a sursei de apa Râoaia 

(Târgu Lăpuș), a stațiilor de 

hidrofor din Baia Mare si stație 

noua de epurare a apelor uzate in 

Săbișa (Seini)” 

SC TARR 

CONST SRL, 

Romania with– 

SC TCM NORD 

SA, Romania 

with  SC 

CUBICON 

INVEST SRL, 

Romania  

7.807.899,62 06.08.2014    

98% 75% 

MM-CL-14 

Reabilitarea si extinderea rețelelor 

de distribuție a apei potabile si a 

apelor uzate menajere din Sighetu 

Marmației, Vișeu de Sus, Baia 

Mare, Seini, Tăuții Măgherăuș, 

Baia Sprie, Târgu Lăpuș 

SC 

HIDROCONST

RUCTIA SA, 

Romania 

57.005.639,56 28.07.2014    

80% 47,59% 
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Fazare lucrări - defalcare pe lucrări (Sistemele de alimentare cu apa) intre Faza 1 / Faza 2 
 

 Nr. 
Crt. 

Indicator APA 
U.M. 

(metri 
/ buc.) 

SAA Baia Mare SAA Baia Sprie SAA Seini SAA Tg. Lăpuș 

Faza  
1 

Faza 
2 

Faza 
1+2 

Faza  
1 

Faza 
2 

Faza 
1+2 

Faza  
1 

Faza 
2 

Faza 
1+2 

Faza 1 
Faza 

2 
Faza 
1+2 

1 
Surse de  apă noi și reabilitate (priza  apă 
și zona de captare) 

buc 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 

2 Rețea de transport extinsa și reabilitata m 5.393 0 5.393 4.746 0 4.746 2.429 0 2.429 15.088 0 15.088 

3 Rețea de distribuție noua și reabilitata m 112.129 1.142 113.271 13.438 0 13.438 13.754 9.940 23.694 5.606 350 5.956 

4 Stații de pompare noi și reabilitate buc 31 3 34 0 0 0 3 2 5 2 0 2 

5 Rezervoare de  apă noi și reabilitate buc 4 1 5 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

6 Unități de clorinare noi buc 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

7 
Stații de tratare a apei extinse și 
reabilitate 

buc 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

8 Sisteme SCADA buc 4 0 4 2 0 2 1 0 1 1 0 1 

 

 

Nr. 
Crt. 

Indicator APA 
U.M. 

(metri 
/ buc.) 

SAA Vișeu de Sus SAA Sighetu Marmației  SAA Cavnic Total conform revizuire FS 

Faza  
1 

Faza 
2 

Faza 
1+2 

Faza  
1 

Faza 
2 

Faza 
1+2 

Faza 
1 

Faza 
2 

Faza 
1+2 

Faza  
1 

Faza  
2 

Faza 
1+2 

1 
Surse de  apă noi și reabilitate (priza  apă și 
zona de captare) 

buc 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

2 Rețea de transport extinsa și reabilitata m 750 0 750 5.726 8.132 13.858 0 0 0 34.132 8.132 42.264 

3 Rețea de distribuție noua și reabilitata m 30.255 0 30.255 42.525 3.785 46.310 1.476 6.758 8.234 219.183 21.975 241.158 

4 Stații de pompare noi și reabilitate buc 0 0 0 3 0 3 0 0 0 39 5 44 

5 Rezervoare de  apă noi și reabilitate buc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7 

6 Unități de clorinare noi buc 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

7 Stații de tratare a apei extinse și reabilitate buc 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 0 6 

8 Sisteme SCADA buc 1 0 1 2 0 2 2 0 2 13 0 13 
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Fazare lucrari - defalcare pe lucrari (Sistem canalizare) intre Faza 1 / Faza 2 
 

 

 Nr. 
Crt. 

Indicator CANAL 
U.M. 

(metri / 
buc.) 

Ag. Baia Mare Ag. Seini Ag. Tg. Lăpuș Ag. Vișeu de Sus 

Faza  
1 

Faza 
2 

Faza 1+2 
Faza  

1 
Faza  

2 
Faza 
1+2 

Faza 
1 

Faza 
2 

Faza 
1+2 

Faza  
1 

Faza 
2 

Faza 
1+2 

1 Rețele de canalizare extinse m 111.201 5.577 116.778 18.686 11.528 30.214 7.121 3.183 10.304 14.348 4.625 18.973 

2 Rețea de canalizare reabilitata m 22.209 0 22.209 0 0 0 136 864 1.000 8.063 0 8.063 

3 Stații de pompare a apei uzate noi și reabilitate buc 15 1 16 5 4 9 8 5 13 12 3 15 

4 
Stații de epurare a apei uzate noi și reabilitate 
(104.500, 37.500, 12.000, 8.100, 6.500, 4.400 
și 2.000 pe) 

buc 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 

 

 

Nr. 
Crt. 

Indicator CANAL 
U.M. 

(metri / 
buc.) 

Ag. Sighetu Marmației  Ag. Cavnic Total conform revizuire FS 

Faza 1 Faza 2 
Faza 
1+2 

Faza 1 Faza 2 
Faza 
1+2 

Faza 1 
Faza 

2 
Faza 1+2 

1 Rețele de canalizare extinse m 41.161 8.545 49.706 1.730 7.873 9.603 
194.24

7 
41.33

1 
235.578 

2 Rețea de canalizare reabilitata m 4.329 0 4.329 2.721 0 2.721 37.458 864 38.322 

3 Stații de pompare a apei uzate noi și reabilitate buc 14 4 18 0 0 0 54 17 71 

4 
Stații de epurare a apei uzate noi și reabilitate 
(104.500, 37.500, 12.000, 8.100, 6.500, 4.400 și 
2.000 pe) 

buc 1 0 1 1 0 1 5 1 6 
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Sistem alimentare cu apa 

Indicatori de performanta pentru SAA 

 
 

Nr. 
Crt. 

Indicatori de 
performanta 

U.M. 
Sistem 

alimentare cu 
apa 

Înainte de 
proiect 

După 
Faza 1 

După Faza 
2 (Sfârșitul 
proiectului) 

1. 

Acoperirea cu servicii: 
procentajul de populație 
racordata la sistemul de 
alimentare cu apa 

% 
populație 

totala 

WSS Baia Mare 90,00% 99,86% 100,00% 

WSS Baia Sprie 72,00% 100,00% 100,00% 

WSS Seini 23,00% 100,00% 100,00% 

WSS Tg. Lăpuș 72,00% 100,00% 100,00% 

WSS Vișeu de 
Sus 

61,00% 100,00% 100,00% 

WSS Sighetu 
Marmației 

85,00% 98,60% 100,00% 

WSS Cavnic 39,00% 100,00% 100,00% 

TOTAL 80,65% 99,68% 100,00% 

2. 
Numărul total de clienți 
branșați la sistemul de 

alimentare cu apa 

Nr. x 
1000 

WSS Baia Mare 44,6 48,6 48,7 

WSS Baia Sprie 3,4 4,0 4,0 

WSS Seini 0,6 2,1 2,1 

WSS Tg. Lăpuș 1,6 2,1 2,1 

WSS Vișeu de 
Sus 

2,9 5,0 5,0 

WSS Sighetu 
Marmației 

12,8 14,6 14,8 

WSS Cavnic 1,2 1,7 1,7 

TOTAL 67,1 78,1 78,4 

3. 
Pierderi în sistemul de 
alimentare cu apa 

% 
producție 

WSS Baia Mare 42,76% 27,94% 27,94% 

WSS Baia Sprie 9,64% 6,86% 6,86% 

WSS Seini 25,25% 0,00% 0,00% 

WSS Tg. Lăpuș 15,72% 7,62% 7,62% 

WSS Vișeu de 
Sus 

24,06% 6,67% 6,67% 

WSS Sighetu 
Marmației 

12,35% 6,30% 6,30% 

WSS Cavnic 32,38% 9,43% 9,43% 

TOTAL 38,72% 21,94% 21,94% 
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Colectare ape uzate și sistem de tratare 

Indicatori de performanta pentru aglomerări 
 

 

Nr. 
Crt. 

Indicatori de 
performanta 

U.M. 
Sistem alimentare 

cu apa 

Înainte 
de 

proiect 

După 
Faza 1 

După Faza 
2 (Sfârșitul 
proiectului) 

1. 

Acoperirea serviciului: 
procentajul de populație 
racordata la rețeaua de 

canalizare 

% 
populație 

totala 

WWS Baia Mare 74,00% 99,56% 100,00% 

WWS Seini 23,00% 95,80% 100,00% 

WWS Tg. Lăpuș 51,00% 100,00% 100,00% 

WWS Vișeu de Sus 19,00% 97,51% 100,00% 

WWS Sighetu 
Marmației 

66,00% 97,36% 100,00% 

WWS Cavnic 29,00% 100,00% 100,00% 

TOTAL 65,18% 98,93% 100,00% 

2. 
Număr total de clienți 

racordați la sistemul de 
canalizare 

Nr. x 
1000 

WWS Baia Mare 48,0 52,9 53,1 

WWS Seini 0,6 2,6 2,7 

WWS Tg. Lăpuș 1,6 2,0 2,0 

WWS Vișeu de Sus 2,9 5,2 5,3 

WWS Sighetu 
Marmației 

12,8 14,3 14,7 

WWS Cavnic 1,2 1,7 1,7 

TOTAL 67,1 78,6 79,5 

3. 

Nr. de aglomerări cu 
SEAU care respecta 
standardele pentru 
efluenți (Directiva 

91/27/CEE)* 

Nr. 

WWS Baia Mare 
                  
-    

                  
-    

                   
1  

WWS Seini 
                  
-    

                   
1  

                   
1  

WWS Tg. Lăpuș 
                  
-    

                   
1  

                   
1  

WWS Vișeu de Sus 
                  
-    

                   
1  

                   
1  

WWS Sighetu 
Marmației 

                  
-    

                   
1  

                   
1  

WWS Cavnic 
                  
-    

                   
1  

                   
1  

TOTAL 
                  
-    

                   
5  

                   
6  
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Anexa nr. 5 

 

 


