Data: 30.10.2018
SC VITAL SA a semnat Contractul de Finanțare pentru 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 nr. 222, cod SMIS 2014+ 123224
pentru 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”, între Ministerul Fondurilor Europene și SC VITAL SA.
Obiectivul general al proiectului se referă la elaborarea documentațiilor necesare, în
vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene, destinate perioadei de
programare 2014-2020.
Scopul proiectului este de a continua strategia locală pentru dezvoltarea sectorului de apă
și apă uzată, în vederea asigurării îndeplinirii obligațiilor Tratatului de aderare a României la
Uniunea Europeană, precum și a legislației specifice naționale și europene în sectorul de apă și apă
uzată.
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, la care se adaugă și perioada de
desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare.
Valoarea totală a contractului este de 16.132.211,20.00 lei cu TVA, valoarea totală
eligibilă este de 13.556,480.00 lei fără TVA, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul
de Coeziune este 11.523.008 lei fără TVA, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
este de 1.897.907,20 lei fără TVA iar valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de
135.564,80 lei fără TVA.
S.C. Vital S.A. a semnat contractul de servicii „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”, cu asocierea S.C
EPTISA Romania S.R.L. – EPTISA Servicios de Ingeneria S.L., în data de 14.02.2018.
Principalele activități pe care Consultantul le va desfășura în cadrul contractului de servicii
se referă, la dezvoltarea documentațiilor tehnico-economice și asigurarea suportului de specialitate
necesar în perioada de aprobare a Aplicației de Finanțare, după cum urmează:
 Realizarea Aplicației de Finanțare pentru proiectul de investiții, devizul general, studii de
teren, alte studii și expertize de specialitate solicitate/necesare la faza de studiu de
fezabilitate, analiza cost beneficiu, documentații aferente procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, analiza instituțională, documentații tehnice pentru
obținerea certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor și autorizațiilor
necesare la faza de SF;

 Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de furnizare, lucrări și servicii
rezultate din planul de achiziții, inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire a
contractelor;
 Organizarea a doua workshop-uri de prezentare a obiectelor de investiții propuse prin
proiect (Studiu de Fezabilitate și Aplicația de Finanțare) precum și realizarea tuturor
măsurilor de publicitate;
 Asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor;
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare.
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