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În data de 31 ianuarie 2018 a fost semnat procesul verbal de recepție finală a stației de 
epurare a apelor uzate din municipiul Rădăuți, jud. Suceava. Reabilitarea și ex�nderea acestui 
obiec�v s-a realizat în cadrul contractului de lucrări RA-SE-YB-CL06 „Reabilitarea stației de 
epurare din aglomerarea Rădăuți”, încheiat pe 14.02.2014, între Beneficiarul ACET S.A. 
Suceava, și Antreprenorul S.C. UTI GRUP S.A., Lider al Asocierii S.C. UTI GRUP S.A. - EFACEC 
ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.

În vederea finanțării acestor ample lucrări de modernizare, ACET S.A. Suceava, în calitate de 
operator regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în jud. Suceava, a 
accesat fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeana din Fondul de Coeziune, prin 
promovarea proiectului major „Ex�nderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Suceava” (cofinanțat prin POS Mediu 2007-2013) și, ulterior, a proiectului „Fazarea 
proiectului Ex�nderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava” 
(cofinanțat prin POIM 2014-2020).

Reamin�m că valoarea totală a lucrărilor executate prin acest contract este de 22.503.200 
lei (fără TVA) , din care valoarea lucrărilor cofinanțate prin POS Mediu este de 20.095.974 lei 
(fără TVA), iar valoarea lucrărilor cofinanțate prin POIM este de 2.407.226 lei (fără TVA).     

Ca un scurt istoric, menționăm faptul că ridicarea stației 
de epurare a început în 1980, aceasta fiind pusă în funcțiune 
in 1984. Deși în anul 2007 stația a fost parțial reabilitată, din 
cauza deficiențelor înregistrate în procesul de tratare a apelor 
uzate, precum și a subdimensionării stației, ACET  S.A. 
Suceava a considerat necesitatea realizării de inves�ții ca fiind 
prioritară, în vederea alinierii stației la standardele comunitare în 
domeniul epurării apelor uzate urbane.  

În prezent, sta�a de epurare este prevăzută cu linii 
tehnologice moderne de tratare a apelor uzate și a 
nămolurilor, respec�v o treapta de epurare mecanică, 
o treaptă de epurare biologică avansată cu sisteme de 
nitrificare, denitrificare și de eliminare a biologică și 

chimică a fosforului, precum și o linie modernă a nămolului. De 
asemenea, are o capacitate de 150 l/s.



Printre beneficiile generate de implementarea acestui contract se numără:

· conformarea aglomerării Rădăuți cu indicatorii de performanță asumați privind volumul de 
apă trată și evacuată la standardele de calitate prevăzute în Direc�va Europeană 91/271/CEE 
privind epurarea apelor uzate urbane, transpusă în legislația românească prin HG 188/2002 cu 
modificările și completările ulterioare: 

· protejarea mediului înconjurător prin deversarea de ape uzate tratate corespunzător în pârâul 
Temnic;

· îmbunătățirea calității apei și, as�el, îmbunătățirea stării de sănătate a populației;

· generarea de nămoluri care pot fi u�lizate, în condiții de siguranță, ca îngrășământ în 
agricultură sau pentru refacerea terenurilor degradate.
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