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

pentru construcția Stației de epurare din localitatea Vicovu de Sus, jud. Suceava 

 

În data de 21 septembrie 2022, ACET S.A. Suceava, în calitate de Beneficiar, a semnat cu S.C. OCSA 

CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ S.R.L., în calitate de Antreprenor, contractul de proiectare și execuție 

lucrări „Construcția stației de epurare din localitatea Vicovu de Sus”, cod SV-CL-11. 

Scopul contractului SV-CL-11 îl constituie construirea unei stații noi de epurare ce va permite tratarea 

corespunzătoare a apelor uzate colectate din localitățile Vicovu de Sus, Bivolăria și Putna, precum și 

descărcarea apelor epurate în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediul 

înconjurător. 

Antreprenorul S.C. OCSA CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ S.R.L. va asigura prin contractul SV-CL-11 

următoarele activități și lucrări: 

- proiectarea viitoarei stații de epurare, inclusiv obținerea autorizațiilor și a avizelor necesare; 

- lucrările propriu-zise de construcție; 

- furnizarea si montarea utilajelor și a echipamentelor tehnologice în cadrul stației de epurare; 

- testarea și punerea în funcțiune a stației; 

- instruirea personalului de exploatare al ACET S.A.; 

- remedierea eventualelor defecte apărute în perioada de garanție. 

Noua stație de epurare este proiectată pentru o populație echivalentă de 18.476 locuitori și va fi prevăzută 

cu următoarele facilități pentru tratarea avansată a apelor uzate: treapta mecanică, treapta biologică și 

treapta de tratare a nămolului. 

Valoarea atribuită a contractului SV-CL-11 este de 24.659.782 lei, fără TVA. 

Durata de execuţie a contractului este de 35 de luni de la data de începere a lucrărilor, din care:  6 luni - etapa 

de proiectare, 24 de luni - etapa de execuție a lucrărilor, și 5 luni - etapa de testare și de punere în funcțiune 

a noii stații de epurare. Perioada de garanție a lucrărilor este 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, 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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