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Lucrările pentru extinderea şi reabilitarea 

 rețelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Fălticeni, continuă 

În vederea atingerii conformării cu directivele europene aplicabile în sectorul de apă și apă uzată, precum și a 
alinierii serviciilor publice de furnizare a apei potabile și de colectare/tratare a apelor uzate din județul Suceava, la 
standardele europene, Operatorul Regional ACET S.A. Suceava implementează, în prezent, cea de-a doua Fază a 
proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”, ce este cofinanțată din 
Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructura Mare POIM 2014-2020. 

Prin implementarea celei de-a doua Faze a acestui proiect, ACET S.A. își propune finalizarea lucrărilor rămase 
neexecutate în Faza I a aceluiași proiect, inclusiv cele ce vizau aglomerarea Fălticeni. În acest sens, pentru 
finalizarea lucrărilor aferente aglomerării Fălticeni, pe data de 28 martie 2018, ACET S.A., în calitate de Autoritate 
Contractantă și Beneficiar, a semnat contractul de lucrări „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată în aglomerarea Fălticeni” (cod FA-RB-CL03), cu 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 prezent, lucrările aferente acestui contract sunt în plină desfășurare, la sfârșitul lunii mai a.c. înregistrându-se un 
progres fizic de cca. 34% și un progres financiar de 17,13%. 

Concret, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor (25.04.2018) și până în prezent au fost executate 
următoarele lucrări: 

• Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și punerea în funcțiune a rețelelor execute în Faza I a proiectului, 
pe următoarele străzi: Nufărului, Aleea Trandafirilor, Sublocotenent Grigoraș, Șoldănești, Aleea Teilor, 
Doctor Ioan Tatos, Nada Florilor, Dumbrava Minunată, Sucevei, 9 Mai; 

• reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și punerea în funcțiune a rețelelor execute în Faza I a proiectului, 

pe străzile: Nicolae Beldiceanu, Nicu Gane, Dumbrava Minunată, Anton Holban, Sucevei, Cuza Vodă, 

Revoluției; 

• extinderea rețelelor de canalizare și punerea în funcțiune a rețelelor execute în Faza I a proiectului, pe 

străzile: Aleea Livezilor, Aleea Teilor, Slt. Grigoraș, Humorului, Nada Florilor, Plutonier Ghiniță, Doctor Ioan 

Tatos, Dumbrava Minunată, Șoldănești, Forestierului;  

• reabilitarea rețelelor de canalizare și punerea în funcțiune a rețelelor execute în Faza I a proiectului, pe 

străzile: Aleea Trandafirilor, Aleea Teilor; Forestierului; 

• execuție conductă de refulare la SPAU nr. 5. 

Termenul de finalizare a tuturor lucrărilor aferente acestui contract este 24 octombrie 2019, după care va urma o 
perioadă de 1 an de notificare a defectelor (perioada de garanție a lucrărilor executate de Antreprenor, în cadrul 
căreia acesta are obligația de a remedia orice defecțiune semnalată). 

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

Prin realizarea acestor investiții, Operatorul Regional ACET S.A. Suceava și Municipiul Fălticeni urmăresc 
modernizarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din aglomerarea Fălticeni, îmbunătăţirea 
serviciilor furnizate de Operatorul Regional ACET S.A. Suceava în beneficiul locuitorilor şi conformarea acestei 
aglomerări cu indicatorii de performanță asumați pentru sectorul de apă și apă uzată. 

Proiectul „Extinderea şi reabilitare infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”, Faza a II-a de 
implementare, din care face parte contractul prezentat mai sus, are o valoare totală eligibilă de 27.085.996,26 lei 
(fără 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 (Faza I) şi Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 – 2020 (Faza a II-a) 
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