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20 decembrie 2012 

 
SC VITAL SA  a semnat primul contract de lucrări din cadrul  

proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Maramureş“,  
Măsura nr. 2009RO161PR047 

 
 

În cursul lunii decembrie a.c. a fost semnat primul contract de lucrări, MM-CL-02 
“Reabilitarea staţiilor de tratare apă potabilă, a conductelor de aducţiune, rezervoare noi de apă şi 
noi staţii de pompare în Târgu Lăpuş, Vişeu de Sus şi Sighetu Marmaţiei.                    
 Contractul a fost adjudecat de firma SC T.C.M. NORD SA, prin licitaţie internaţională, 
având valoarea de 18.049.292 Lei şi o perioadă de execuţie de 24 de luni, de la data semnării.                

Planul de finanţare al proiectului include contribuţia Uniunii Europene care reprezintă 
77,31%, Subvenţia de la Bugetul de Stat este de 11,82%, Împrumutul contractat de Operatorul 
Regional SC Vital SA este de 9,05% iar Contribuţia de la Bugetele Locale de 1,82%.   
               

Lucrările prevăzute în cadrul acestui contract sunt următoarele: 
 

►Reabilitarea staţiilor de tratare a apei din Târgu Lăpuş (la sursa de apă Râoaia se va reabilita 
staţia de tratare existentă cu un debit proiectat de 35,5 l/s iar la sursa de apă Suciu s-a prevăzut o 
staţie de dezinfecţie prin electro-clorinare iar debitul proiectat este de 6,5 l/s); 
►Reabilitarea conductei de aducţiune din Târgu Lăpuş pe o lungime de 15.088 m; 
►Reabilitarea sursei de apă subterană, reabilitarea conductei de transport a apei brute şi a staţiei de 
clorinare din Vişeu de Sus; 
►Împrejmuirea zonei de protectie sanitară a sursei de apă în Sighetu Marmaţiei; 
 
 Toate aceste investiţii finanţate prin POS Mediu şi implementate de SC VITAL SA, vor 
asigura calitatea apei potabile distribuite şi a serviciilor prestate în beneficiul utilizatorilor şi vor 
reduce pierderile şi consumurile. Programul va contribui esenţial la atingerea şi respectarea 
standardelor Uniunii Europene şi a legislaţiei româneşti în privinţa calităţii apei şi a protecţiei 
mediului.  
 
 
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. 
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