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SC VITAL SA  a semnat contractul de lucrări MM-CL-03 Reabilitarea statiei de epurare din Baia 
Mare din cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din 

judeţul Maramureş“, Măsura nr. 2009RO161PR047 
 
 
În data de  28 octombrie a.c. s-a semnat contractul de lucrări MM-CL-03 “Reabilitarea staţiei de 
epurare din Baia Mare”. Contractul a f ost adjudecat de firma S.C. VEOLIA WATER 
SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA  S.R.L., prin licitaţie deschisă, având valoarea 
de 43.499.454,00 lei Lei şi o perioadă de execuţie de 22 de luni de la data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor.         
 
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%.   
 
Statia de epurare Baia Mare a beneficiat prin Programul ISPA de reabilitarea treptei primare si 
secundare de tratare a apei precum si de facilitati de tratare a namolului, iar prin prezentul contract 
de lucrari, finantat din Fonduri de Coeziune, se urmareste continuarea imbunatatirii performantelor 
statiei de epurare prin realizarea treptei tertiare de tratare a apelor uzate. 
 
Scopul contractului este de a imbunatati facilitatile de tratare a apelor uzate si a namolului prin achizitia unor 
instalatii suplimentare pentru ingrosarea mecanica a n amolului in exces: metantancuri pentru fermentarea 
namolului, rezervoare de stocare si arzator de biogaz in exces, la un nivel care să corespundă cerinţelor 
privind efluentul şi nămolul. Iar pe langa tratamentul tertiar prin care se indeparteaza azotul si fosforul si se 
reduc substanţele organice biodegradabile periculoase, contractul mai prevede si cresterea performantelor 
prin dotarea laboratorului de la statia de epurare cu aparatura si echipamente, in vederea  încadrarii 
efluentului rezultat în normele privind protecția mediului, cresterea frecventei analizelor pentru apa uzata si 
imbunatatirea calitatii serviciilor, in vederea acreditarii RENAR. 
 
Realizarea treptei tertiare in cadrul contractului de “Reabilitare a s tatiei de epurare din municipiul Baia 
Mare”, vizeaza imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata ale locuitorilor din aria de 
dezvoltare a proiectului. 
 
 
 
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. 
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