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Operatorul Regional ACET S.A. Suceava anunță semnarea Contractului de lucrări  

pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată în localitatea Fălticeni, jud. Suceava 

 

În data de 7 iulie 2022, ACET S.A. Suceava, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Asocierea S.C. CON 

BUCOVINA S.A (Lider) – S.C. TOP SCAV S.R.L. – S.C. SUMEC S.A., în calitate de Antreprenor, contractul de 

execuție lucrări „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă şi apă uzată în localitatea Fălticeni”, cod SV-CL-

05. 

Obiectivul general al contractului SV-CL-05 îl constituie creșterea gradului de conectare a locuitorilor din 

localitatea Fălticeni la sistemele centralizate de distribuție a apei potabile, respectiv de canalizare menajeră 

existente, îmbunătățirea calitativă și, totodată, dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă 

și de canalizare/epurare a apelor uzate furnizate de operatorul ACET S.A. Suceava. 

Investițiile prevăzute prin contract constau în: 

 Lucrări în sistemul de alimentare cu apă: 

       - extinderea rețelei de distribuție a apei potabile, pe o lungime totală de cca. 3,4 km; 

  - reabilitarea rețelei de distribuție prin construirea a 7 cămine de reducere a presiunii pe rețeaua de 

distribuție existentă, a 8 cămine de vane pe rețeaua de distribuție existentă și a 6 cămine de măsurare 

a debitului și a presiunii; 

 Lucrări în sistemul de canalizare: 

- extinderea rețelei de canalizare menajeră, pe o lungime de cca. 5 km; 

- reabilitarea rețelei de canalizare, pe o lungime de cca. 1 km; 

- construirea a șase stații de pompare a apelor uzate și conductele de refulare aferente (SPAU 1, SPAU 3, 

SPAU 6, SPAU 7, SPAU 9 și SPAU 10), necesare pentru pomparea apelor uzate în diferite puncte ale 

rețelei de canalizare acolo unde relieful terenului nu permite curgerea gravitaționala a apelor uzate. 

Valoarea atribuită a contractului de lucrări SV-CL-05 este de 21.730.607,20 lei, fără TVA. 

Durata de execuţie a lucrărilor este de 18 de luni de la data de începere a lucrărilor, 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” este de 1.558.252.688,23 lei, din care contribuţia Uniunii Europene este de 

1.052.221.148,62 lei, iar contribuția Beneficiarului ACET SA Suceava este de 79.015.355,34 lei, conform 

actului adițional nr. 2 la contractul de finanțare.  

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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