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ACET S.A. Suceava, operatorul regional al serviciilor de alimentare cu apă și de colectare-tratare 

a apelor uzate în județul Suceava, aduce la cunoștința publicului general faptul că perioada de 

execuție a contractului de lucrări „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată 

în aglomerarea Fălticeni” (cod FA-RB-CL03), a fost prelungită până la 17.09.2021, conform 

Actului Adițional nr. 6/28.05.2021 încheiat la contract.  

Reamintim că acest contract de lucrări a fost încheiat pe 28.03.2018, între ACET S.A. Suceava, în 

calitate de Angajator/Beneficiar, și Asocierea S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. SUMEC S.A., 

în calitate de Antreprenor, data de începere efectivă a lucrărilor fiind 25.04.2018. 

Contractul FA-RB-CL03 face parte din proiectul intitulat „Fazarea proiectului Extinderea și 

reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Suceava” (cod SMIS 2014+ 

106355), cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 

– 2020. Prin intermediul acestui proiect și în baza contractului de finanțare nr. 43/25.04.2017, 

ACET S.A. urmează să finalizeze lucrările rămase neexecutate prin proiectul major de investiții 

derulat anterior -  „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Suceava” (cod CCI 2010RO161PR022), proiect ce a fost cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin 

programul POS Mediu 2007-2013. 

Menționăm că perioada de implementare a proiectului fazat a fost, de asemenea, prelungită până 

pe 30.11.2021, conform Actului Adițional nr. 1/24.11.2020 la Contractul de finanțare 

43/25.04.2017 pentru acest proiect. 

La începutul lunii iunie a.c., în condițiile extinderii duratei de execuție a contractului „Extinderea 

și reabilitarea  infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerarea Fălticeni” (cod FA-RB-CL03), 

progresul fizic al lucrărilor executate a fost de 95,5%, iar progresul financiar de 75,83%. 

 
 

Proiectul cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programele Operaționale 

POS Mediu 2007 – 2013 (Faza I) și POIM 2014 - 2020 (Faza a II-a) 

 
 

 


