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ACET S.A. Suceava, în calitate de Operator Regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare în județul Suceava, și Beneficiar al Proiectului major de investiții „Dezvoltarea 

infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014 - 2020”, aduce la cunoștința 

publicului general semnarea primului contract din lista celor 32 de contracte ce intră în componența 

acestui proiect. 

Astfel, în data de 28 octombrie 2020, ACET S.A. Suceava, având calitatea de Entitate 

Contractantă/Achizitor, și Asocierea EPTISA România S.R.L. (lider) – Ramboll South East Europe 

S.R.L (asociat), ca Prestator, au încheiat Contractul de prestări servicii de Asistență tehnică pentru 

Supervizarea contractelor de lucrări din cadrul proiectului: „Dezvoltarea infrastructurii de apă 

și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020”, cod SV-SER-01. 

Valoarea atribuită a acestui contract este de 46.655.600,00 Lei, fără TVA, iar durata de execuție este 

de 86 de luni de la data prevăzută în Ordinul Administrativ de Începere, ce va fi emis de Entitatea 

Contractantă. 

Obiectivul general al acestui contract îl reprezintă asigurarea de Asistență Tehnică pentru Entitatea 

Contractantă ACET S.A., sub forma serviciilor de management al proiectului şi supervizare pentru cele 

21 de contracte de lucrări. 

Prin contractul AT-SL Prestatorul va asigura Beneficiarului ACET S.A. sprijinul de specialitate 

necesar pentru managementul proiectului şi pentru implementarea lucrărilor din cadrul Proiectului, 

conform prevederilor contractelor de lucrări ce vor fi încheiate între ACET S.A. şi Antreprenori, şi 

conform cu prevederile legislației în vigoare aplicabile. 
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Activitățile care urmează a fi îndeplinite în cadrul contractului AT-SL includ: 

➢ GRUPUL DE ACTIVITĂȚI A – ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU MANAGEMENTUL 

PROIECTULUI 

A.1 - Revizuirea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii și achiziție 

echipamente, conform ultimelor modificări legislative, și a documentațiilor necesare obținerii 

autorizațiilor de construire pentru contractele tip „execuție lucrari” 

Având în vedere faptul că documentațiile de atribuire pentru contractele de lucrări, de servicii și de 

furnizare echipamente prevăzute în cadrul Aplicației de finanțare pentru acest proiect, au fost realizate 

în anul 2015, în conformitate cu legislația în materia achizițiilor publice şi a calității lucrărilor de 

construcții de la acea dată, cât şi cu versiunea de la acea dată a Studiului de fezabilitate şi a Aplicației 

de finanțare, Prestatorul va revizui Documentațiile de atribuire pentru toate contractele de lucrări – tip 

proiectare şi execuție şi tip execuție – pentru a asigura deplină conformare a acestora la legislația în 

vigoare şi la versiunea curentă a Studiului de fezabilitate şi a Aplicației de finanțare aprobate de 

Comisia Europeană. 

A.2 - Asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pentru contractele de lucrări tip „execuție 

lucrări” 

Prestatorul va asigura serviciile de asistenṭă tehnică din partea proiectantului pentru Entitatea 

Contractantă ACET S.A., în conformitate cu legislația în vigoare, pentru contractele de lucrări din 

cadrul Aplicației de Finanțare aprobată. 

A.3 - Asistenta tehnică acordată Unității de Implementare a Proiectului (UIP), din cadrul ACET SA 

Suceava, pentru managementul Proiectului 

În cadrul acestei activități, Prestatorul va sprijini UIP POIM în asigurarea managementului Proiectului, 

prin implementarea procedurilor specifice proiectelor finanțate în cadrul POIM, pentru a permite 

îndeplinirea tuturor cerințelor din Contractul de Finanțare. 

A.4 - Actualizarea Master Planului Regional 

Prestatorul va revizui Master Planul Regional existent pentru sectorul de apă și apă uzată la nivelul 

județului Suceava (revizuit anterior în cadrul măsurii POS Mediu), în vederea definirii programului 

investițional pe termen mediu şi lung (pe o perioadă de cel puțin 20 de ani de la data finalizării 

Proiectului). Master Planul revizuit va trebui să demonstreze care sunt investițiile necesare rămase de 

implementat şi să stabilească o ordine de priorități a acestora, luând în considerare tot judeţul Suceava. 

A.5 - Asistență tehnică pentru îmbunătățirea sistemului de reducere a pierderilor in rețelele de 

distribuție si reducere a infiltrațiilor in rețelele de apă uzata 

Prestatorul va elabora strategii pe termen scurt, mediu și lung pentru implementarea unui management 

eficient de detectare a pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă, respectiv de detectare a 

infiltrațiilor din sistemele de apă uzată. 
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Totodată, Prestatorul va realiza instruirea personalului ACET S.A. care deservește sistemul în 

localizarea și delimitarea zonelor cu pierderi / infiltrații. 

A.6  - Asistență tehnică în actualizarea sistemului GIS 

Obiectivele urmărite în cadrul acestei activități sunt: 

- realizarea unei baze de date georeferențiate care sa ofere toate informaţiile relevante legate de 

sistemele de alimentare cu apa si canalizare de pe întreaga arie de operare a operatorului 

regional ACET S.A.; 

- sistematizarea si creșterea gradului de accesibilitate a informaţiilor provenite din diverse surse 

disponibile - proiecte tehnice, contracte, rapoarte diverse, etc.; 

- îmbunătăţirea managementului activelor prin obținerea rapida, prin interogări complexe a 

informaţiilor relevante pentru luarea deciziilor; 

- corelarea informaţiilor grafice (harți de poziționare, simboluri, culori, grosimi, etc.) și a celor 

descriptive (diametre, materiale, adâncimi de îngropare, etc.) pentru realizarea rapida a 

analizelor complexe; 

- realizarea unor documente cu structura complexa ce pot fi tipărite și în format pe hârtie, 

necesare la întocmirea unor documentații specifice; 

- integrarea datelor obținute prin utilizarea echipamentelor achiziționate in sistemul existent; 

- creșterea transparentei față de utilizatori; 

 

➢ GRUPUL DE ACTIVITĂȚI B – SUPERVIZAREA CONTRACTELOR DE LUCRĂRI 

Prestatorul va îndeplini următoarele sarcini în calitate de Supervizor: 

- va gestiona şi superviza contractele de lucrări cuprinse în Proiect şi va executa toate 

îndatoririle „Supervizorului”, așa cum este specificat în contractul AT-SL şi în cadrul 

condițiilor de contract pentru lucrările contractate de Entitatea Contractantă în cadrul 

Proiectului.  

- va asigura implementarea lucrărilor conform prevederilor contractelor de lucrări încheiate de 

Entitatea Contractantă cu Antreprenorii şi conform prevederilor legislației naționale în 

vigoare aplicabile, precum şi utilizarea eficientă a resurselor financiare 

- va asigura în permanență controlul operațiunilor de construcție prin intermediul personalului 

de supervizare pe șantiere, pe durata contractului de servicii, în timpul fazei de construcție 

până la punerile în funcțiune inclusiv. Supervizorul va executa serviciile de supervizare în 

concordanță cu legislația relevantă din România şi UE. 

Supervizorul va acționa în strânsă cooperare cu Entitatea Contractantă, informând-o despre toate 

problemele legate de situația contractelor de lucrări şi în special, despre orice probleme care ar putea 

avea efect asupra costurilor, calităţii sau progresului lucrărilor.  

Dacă lucrările nu progresează în mod satisfăcător, din motive mai presus de controlul Supervizorului, 

va fi responsabilitatea sa să consilieze Entitatea Contractantă (în limitele autorității delegate), care 

joacă rolul de Beneficiar, în măsurile necesare pentru a rezolva o asemenea situație şi pentru a duce 

la îndeplinire obiectivele Contractelor de Lucrări. 
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În timpul misiunii sale, Supervizorul va coopera cu Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul 

EC. 

Serviciile de supervizare vor acoperi următoarele faze principale: 

- Faza de pre-construcție 

- Faza de construcție 

- Faza de post-construcție 

 

 

Sintetizând cele prezentate mai sus, rezultatele implementării contractului de asistență tehnică sunt 

prezentate în cele ce urmează: 

➢ Operatorul Regional este organizat în mod eficient şi este capabil să implementeze cu 

succes proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava 

în perioada 2014 - 2020”, precum şi alte proiecte de investiții de valoare şi complexitate 

similară cu proiectele de investiții promovate prin POIM (2014-2020); 

➢ Proiectul este implementat cu respectarea obiectivelor incluse în Cererea de finanțare şi 

Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, 

încadrându-se în bugetele alocate, cu respectarea termenelor stabilite;  

➢ Condițiile pentru implementarea unui management al pierderilor pe rețelele de 

distribuție a apei potabile și a infiltrațiilor în canalizare, sunt asigurate în aria 

proiectului; 

➢ Master Planul de alimentare cu apă şi canalizare pentru județul Suceava este actualizat, 

demonstrând nevoile de investiții necesare rămase de implementat şi stabilește o ordine 

de priorități a acestora, precum şi costurile asociate;  

➢ Un sistem GIS operațional pentru rețelele de apă şi canalizare din regiunea considerată;  

➢ Supervizarea lucrărilor va conduce la implementarea în bune condiții a contractelor de 

lucrări propuse în cadrul Proiectului, din punct de vedere al calității, costurilor şi 

perioadei de timp, cu respectarea condițiilor din contracte şi a prevederilor legale 

privind calitatea lucrărilor. 

 

Așa cum s-a precizat la începutul acestui buletin informativ, Contractul de Asistență Tehnică pentru 

Supervizarea contractelor de lucrări din cadrul proiectului: „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă 

uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020”,  face parte dintr-un amplu proiect de investiții ce 

este în prezent derulat de Operatorul Regional ACET S.A., fiind cofinanțat de Uniunea Europeană din 

Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020.  

Investițiile din cadrul Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul 

Suceava 2014 - 2020” vor fi realizate prin implementarea următoarelor categorii de  contracte: 



 
 

 
 

5 

- 12 contracte având ca obiect lucrări de reabilitare şi extindere a sistemelor de distribuție 

apă şi canalizare, conform „Condițiilor generale şi specifice şi acordul contractual 

pentru contractele de execuție de lucrări”; 

- 9 contracte având ca obiect proiectarea şi execuția stații de tratare a apei potabile şi de 

epurare a apei uzate, ce necesită garanții de performanță, conform  ”Condițiilor generale 

şi specifice şi acordul contractual pentru contractele de proiectare şi execuție de lucrări”; 

- 3 contracte de servicii (asistență tehnică, audit și publicitate pentru proiect);  

- 8 contracte achiziție echipamente. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului, conform Contractului de Finanțare nr. 295/16.12.2019, este de 

1.114.114.589 lei, din care: 

- contribuția Uniunii Europene: 890.177.556,63 lei; 

- contribuția de la Bugetul de Stat: 136.144.802,75 lei; 

- contribuția de la bugetele locale: 20.945.354,28 lei; 

- contribuția Beneficiarului ACET: 66.846.875,34 lei. 

Contribuția financiară din partea Uniunii Europene pentru realizarea tuturor investițiilor propuse de 

ACET SA în cadrul acestui proiect a fost aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2020) 1726 

final din 17.3.20201. Contribuția UE reprezentă 85% din necesarul de finanțare. 

Perioada de implementare a proiectului este de 49 de luni:  31.12.2019 și 31.12.2023. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în 

localitățile din judeţul Suceava ce sunt incluse în proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite 

prin Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană și prin Directivele Europene relevante, 

creșterea calității serviciilor publice furnizate de Operatorul Regional ACET S.A. Suceava și, în cele 

din urmă, îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor din județul Suceava. 

Cetățenii din următoarele localități vor beneficia de investițiile propuse prin acest proiect: Municipiul 

Suceava, Municipiul Fălticeni, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Municipiul Rădăuți, Municipiul 

Vatra Dornei, Orașul Dolhasca, Orașul Salcea, Orașul Siret, Orașul Vicovu de Sus, Comuna Marginea, 

Comuna Mitocu Dragomirnei, Comuna Putna, Comuna Sucevița și Comuna Șcheia. 

Implementarea acestui proiect oferă Operatorului Regional ACET S.A. posibilitatea de a continua 

procesul investițional demarat anterior prin Proiectele SAMTID, ISPA şi POS Mediu, ce vizează 

extinderea şi modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă şi colectare şi evacuare ape uzate din 

aria sa de operare.  

 

 
1 Denumirea completă a documentului: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 17.3.2020 de aprobare a contribuției financiare la 

proiectul major „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014-2020”, selectat în cadrul 

programului operațional „Infrastructura Mare” în regiunea Nord-Est în România CCI 2019RO16CFMP009.  
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Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune,  

prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă, în mod obligatoriu, poziția 

oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

Editor: ACET S.A. Suceava, UIP POIM 

-   Data publicării: 30 octombrie 2020  - 


