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Operatorul regional ACET S.A. Suceava anunță demararea Contractului de lucrări  

pentru construcția rețelelor de apă și apă uzată în localitatea Mitocu Dragomirnei, jud. Suceava 

În data de 15 aprilie 2022, ACET S.A. Suceava, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Asocierea  formată din 
S.C. CON BUCOVINA S.A (Lider) și S.C. SUMEC S.A., în calitate de Antreprenor, contractul de lucrări pentru 
„Construcția rețelelor de apă şi apă uzată din localitatea Mitocu Dragomirnei”, cod SV-CL-18. Execuția 
lucrărilor în cadrul acestui contract a demarat efectiv pe 11 iulie 2022. 

Obiectivul general al contractului SV-CL-18 îl constituie conectarea locuitorilor din comuna Mitocu 
Dragomirnei la sistemele centralizate de distribuție a apei potabile și de canalizare operate de ACET S.A. 
Suceava. În acest sens, alimentarea cu apă a localității Mitocu Dragomirnei se va realiza din rețeaua cu 
alimentare cu apa a municipiului Suceava, iar apele uzate vor fi colectate și descărcate în stația de epurare 
existentă în municipiul Suceava. 

Investițiile prevăzute prin contract constau în: 
 Lucrări în sistemul de alimentare cu apă: 

- extinderea conductei de aducțiune a comunei Mitocu Dragomirnei, pe o lungime de cca. 5,4 km; 
- construirea a două rezervoare supraterane de înmagazinare a apei potabile, fiecare rezervor având 

capacitatea de înmagazinarea de 300 m3; 
- construirea unei instalații de clorinare a apei potabile; 
- construirea unei stații de pompare a apei potabile (SPA2) pentru menținerea unei anumite presiuni pe 

rețeaua de distribuție; 
        -  extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de cca. 17,8 km; 

  -  construirea a două stații noi de pompare a apei potabile de tip booster (SPA1 și SPA3) 

 Lucrări în sistemul de canalizare: 
 - extinderea rețelei de canalizare menajere pe o lungime de cca. 18,5 km; 

- construirea a patru stații de pompare a apelor uzate (SPAU 3, SPAU 4, SPAU 5 și SPAU 6) necesare 
pentru pomparea apelor uzate in diferite puncte ale rețelei de canalizare acolo unde relieful terenului 
nu permite curgerea gravitaționala a apelor uzate; 

 - conducte de refulare, în lungime de cca. 1,4 km. 

Valoarea atribuită a contractului de lucrări SV-CL-18 este de 35.054.719,78 lei, fără TVA. 

Durata de execuţie a lucrărilor este de 30 de luni de la data de începere a lucrărilor, respectiv 11.07.2022,  la 
care se adaugă perioada de garanție a lucrărilor de 60 de luni. 

Acest contract este o componentă a Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul 

Suceava în perioada 2014 – 2020”, cod SMIS 2014+ 135145, ce este în prezent implementat de ACET S.A. 

SUCEAVA, beneficiind de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. Valoarea totală a 

contractului de finanțare a Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava 

în perioada 2014 – 2020”, din care face parte contractul SV-CL-18, este de 1.318.330.151,88 lei, din care 

contribuţia Uniunii Europene este de 890.177.556,63 lei, iar contribuția Beneficiarului ACET SA Suceava este 

de 66.846.875,34 lei.  

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020 

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