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Contractul de lucrări „Reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi” a fost finalizat 
 

Operatorul Regional ACET S.A. Suceava anunţă finalizarea Contractului de lucrări RA-SE-YB-CL06 „Reabilitarea 
staţiei de epurare din aglomerarea Rădăuţi”. Acest contract a fost semnat pe 14.02.2014, între ACET S.A. 
Suceava, în calitate de Beneficiar, şi S.C. UTI GRUP S.A., Lider al Asocierii S.C. UTI GRUP S.A. - EFACEC 
ENGENHARIA E SISTEMAS S.A., în calitate de Antreprenor. Contractul a constituit o componentă a proiectului 
major „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”, proiect cofinanţat din 
Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu (2007-2013). 

Întrucât Antreprenorul nu a finalizat lucrările până la termenul contractual prevăzut, respectiv 11.12.20015, şi 
pentru a nu pierde finanţarea alocată de Uniunea Europeană în exercițiul bugetar 2007-2013 prin POS Mediu, 
Beneficiarul a iniţiat procedura de fazare a  lucrărilor rămase nefinalizate, respectiv de includere a acestora în 
noul exercițiu bugetar 2014-2020. Astfel, s-a creat posibilitatea finalizării contractului de lucrări mai sus 
menţionat în cadrul  noului proiect „Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Suceava”. Acest nou proiect este cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul POIM 2014-
2020, conform Contractului de Finanţare nr. 43/25.04.2017, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, şi ACET S.A. Suceava. 

Valoarea totală a lucrărilor executate prin acest contrat este de 22.503.200 lei (fără TVA) , din care valoarea 
lucrărilor fazate este 2.410.526,16 lei (fără TVA).      

Obiectivul general al contractului l-a constituit conformarea aglomerării Rădăuţi cu indicatorii de performanţă 
asumaţi privind volumul de apă trată şi evacuată la standardele de calitate prevăzute în Directiva Europeană 
91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, transpusă în legislaţia românească prin HG 188/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Astfel, în urma reabilitării staţiei de epurare a apelor uzate existentă în municipiul Rădăuți, aceasta beneficiază 
de linii tehnologice moderne de tratare a apelor uzate și a nămolurilor, respectiv o treapta de epurare 
mecanică, o treaptă de epurare biologică avansată cu sisteme de nitrificare, denitrificare şi de eliminare a 
biologică şi chimică a fosforului, precum şi o linie modernă a nămolului.  

Printre beneficiile generate de implementarea acestui contract se numără:  

• protejarea mediului înconjurător împotriva efectelor negative ale deversării de ape uzate insuficient 
tratate în emisar (Pârâul Temnic); 

• îmbunătăţirea calităţii apei Pârâului Temnic şi, astfel, îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei; 

• generarea de nămoluri care pot fi utilizate, în condiţii de siguranţă, ca îngrăşământ în agricultură sau 
pentru refacerea terenurilor degradate. 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 - 2020. 

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