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Operatorul Regional ACET S.A. Suceava anunţă semnarea Contractului 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” 

 

ACET S.A. Suceava, 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, pe 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 contractului 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 furnizarea de Asistență Tehnică către ACET S.A., sub forma 
serviciilor de management al proiectului şi supervizare pentru cele 21 de contracte de lucrări în proiect. 

Activitățile specifice ce constituie obiectul contractului sunt următoarele: 
- 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 lucrări”; 

- Asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pentru contractele de lucrări tip „execuție lucrări”; 
- Asistență tehnică acordată Unității de Implementare a Proiectului (UIP POIM) din cadrul ACET S.A. Suceava, 

pentru managementul Proiectului; 
- Actualizarea Master Planului Regional pentru sectorul de apă și apă uzată la nivelul județului Suceava; 
- Asistență tehnică pentru îmbunătățirea sistemului de reducere a pierderilor în rețelele de distribuție și de 

reducere a infiltrațiilor în rețelele de apă uzată; 
- Asistență tehnică în actualizarea sistemului GIS; 
- Supervizarea lucrărilor de construcție în fazele de preconstrucție, construcție și postconstrucție. 

Acest contract face parte din proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în 
perioada 2014 – 2020”,  cod SMIS 2014+ 135145, ce este derulat în prezent de Operatorul Regional ACET S.A. și 
cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 
2020. 

Valoarea totală a contractului de finanțare pentru întregul proiect este de 1.318.330.151,88 lei. Valoarea totală 
eligibilă a proiectului este de 1.114.114.589 lei, din care contribuția Uniunii Europene este de 890.177.556,63 lei. 
Perioada de implementare a proiectului este 31.12.2019 – 31.12.2023. 

Proiectul include 32 de contracte, din care 3 contracte de prestare servicii, 21 de contracte de execuție lucrări și 
8 contracte de furnizare echipamente. 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020 

Date de contact: ACET S.A. SUCEAVA, UIP POIM, tel. 0230206315; fax: 0230520941, e-mail: secretariat@acetsv.ro. 

 


