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Pe 25 aprilie 2018 a demarat execuţia lucrărilor în vederea modernizării şi ex�nderii 
reţelelor de apă şi apă uzată în aglomerarea Făl�ceni, conform Ordinului de Începere a 
Lucrărilor emis de Beneficiarul acestor lucrări, ACET S.A. Suceava. 

Lucrările vor fi executate de S.C. CON BUCOVINA S.A., Lider al Asocierii S.C. CON BUCOVINA 
S.A. - S.C. SUMEC S.A., în calitate de Antreprenor, în baza contractului FA-RB-CL03 "Ex�nderea 
şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în aglomerarea Făl�ceni", încheiat pe 28 
mar�e 2018, cu Beneficiarul ACET S.A. Suceava. 

Valoarea lucrărilor este de 18.203.070,94 lei (fără TVA), iar durata de execuţie este de 18 
luni de la data de începere a lucrărilor, după care va urma o perioadă de 12 luni pentru 
no�ficarea defecţiunilor.

Pe toată durata derulării contractului vor fi executate următoarele categorii de lucrări: 
Rețeaua de alimentare cu apă: 

 • Reabilitare rețea de alimentare cu apă în lungime de 3,4 km, pe 30 de străzi, pentru 
care se vor realiza aproxima�v 210 branșamente; 

 • Ex�ndere rețea de alimentare cu apă în lungime de 2,8 km, pe 32 de străzi pentru 
care se vor realiza aproxima�v 286 branșamente; 

 • Reabilitare instalațiilor hidraulice aferente rezervoarelor de la Tâmpeș�, Pietrari și 
Oprișeni; 

 • Punerea în funcțiune a rețelelor de apă executate anterior acestui contract, în 
lungime de 22,9 Km, pe 53 de străzi. 

Rețeaua de canalizare: 
 • Reabilitare rețea de canalizare în lungime de 0,7 km, pe 5 de străzi, pentru care se 

vor realiza aproxima�v 35 racorduri; 
 • Ex�ndere rețea de canalizare în lungime de 5,3 km, pe 26 de străzi, pentru care se 

vor realiza aproxima�v 338 racorduri; 
 • Echiparea a 5 stații de pompare apă uzată noi; 
 • Punerea în funcțiune a rețelelor de canalizare executate anterior acestui contract, în 

lungime de 18,8 Km, pe 43 de străzi. 

Data es�ma�vă de finalizare a acestor lucrări este 25 octombrie 2019. 
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Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programele Operaționale POS MEDIU 2007-2013 și POIM 
2014-2020 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului  României 

„Fazarea proiectului Ex�nderea și reabilitarea infrastructurii de apă 
și apă uzată în județul Suceava”

Reamin�m faptul că acest contract este o componentă a Fazei a II-a de implementare a 
proiectului major "Ex�nderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Suceava". Faza I de implementare a proiectului a fost derulată de ACET S.A. Suceava, prin 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu, etapa de programare 2007-2013. Întrucât la finalul 
acestei etape de programare, o serie de lucrări prevăzute a fi executate prin proiect au rămas 
nefinalizate şi pentru a nu pierde posibilitatea cofinanţării acestor lucrări din Fondul de 
Coeziune, ACET S.A. Suceava a iniţiat demersuri pentru finalizarea lucrărilor rămase 
neexecutate în Faza I a proiectului major, prin promovarea unui nou proiect in�tulat "Fazarea 
proiectului Ex�nderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată", sau Faza a II-a a 
proiectului major. Prin fazarea proiectului, ACET SA Suceava a reuşit să fruc�fice oportunitatea 
oferită de Uniunea Europeană şi de Statul Român pentru cofinanţarea acestor lucrări din 
Fondul de Coeziune, respec�v Bugetul de Stat al României. 

As�el, Faza a II-a a proiectului este finanţată tot din Fondul de Coeziune, însă prin 
Programul Operaţional Infrastructura Mare, etapa de programare 2014-2020, iar valoarea 
tuturor lucrărilor incluse în Faza a II-a se ridică la 27.085.996,26 lei (fără TVA), din care 
contribuţia financiară a Uniunii Europene este de 20.718 .484,83 lei, conform Contractului de 
Finanţare nr. 43/25.04.2017. 
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