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18,2 milioane de lei pentru continuarea şi finalizarea lucrărilor de extindere şi reabilitare 

 a infrastructurii de apă şi apă uzată în aglomerarea Fălticeni, judeţul Suceava 

În data de 28 martie 2018 a avut loc semnarea contractului de lucrări „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 

de apă şi apă uzată în aglomerarea Fălticeni” (cod FA-RB-CL03), între ACET S.A. Suceava, în calitate de 

Beneficiar, şi S.C. CON BUCOVINA S.A., lider al Asocierii S.C. CON BUCOVINA S.A. – S.C. SUMEC S.A., în calitate 

de Antreprenor. 

Acest nou contract este o componentă a proiectului intitulat „Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”, cod SMIS 2014+ 106355, cofinanţat din Fondul de 

Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 - 2020, proiect prin care se vor realiza 

investiţiile rămase nefinalizate în urma implementării proiectului major „Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”, prin Programul POS MEDIU 2007 - 2013. 

Obiectivul general al contractului îl reprezintă modernizarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată 

din aglomerarea Fălticeni, îmbunătăţirea serviciilor furnizate de operatorul regional ACET S.A. Suceava în 

beneficiul locuitorilor şi conformarea acestei aglomerării cu indicatorii de performanță asumați pentru 

sectorul de apă și apă uzată. 

Obiectivele specifice sunt următoarele: 

 Rețeaua de alimentare cu apă: 

 - reabilitarea rețelei de alimentare cu apă L= 3,4 km; 

 - extinderea rețelei de alimentare cu apă L= 2,8 km; 

 - reabilitarea instalațiilor hidraulice aferente rezervoarelor de la Tâmpești, Pietrari și Oprișeni; 

 - punerea în funcțiune a rețelelor de apă executate anterior prin programul POS Mediu: 22,9 Km. 

 Rețeaua de canalizare: 

 - reabilitarea rețelei de canalizare L= 0,7 km; 

 - extinderea rețelei de canalizare L= 5,3 km; 

 - echiparea a 5 stații noi de pompare apă uzată; 

 - punerea în funcțiune a rețelelor de canalizare executate anterior prin programul POS Mediu: 18,8 Km. 

Valoarea atribuită a lucrărilor aferente acestui contract este de 18.203.070,94 lei, fără TVA. 

Perioada de execuţie a lucrărilor este de 18 luni, la care se adaugă o perioada de 12 luni pentru notificarea 

eventualelor defecte. 

Proiectul „Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitare infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”, 
din care face parte acest contract, are valoarea totală de 32.192.780,36 lei (inclusiv TVA), din care  contribuţia 
Uniunii Europene este de 20.718.484,83 lei, conform contractului de finanţare nr. 43/25.04.2017. 

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial 
Mediu 2007 - 2013 şi 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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