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Operatorul Regional ACET S.A. Suceava anunţă începerea proiectului 

 “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Judeţul Suceava în perioada 2014 - 2020” 
 

 În data de 16 decembrie 2019, Operatorul Regional ACET S.A. Suceava și Ministerul Fondurilor Europene au 

încheiat Contractul de Finanțare privind acordarea de finanțare nerambursabilă pentru implementarea proiectului 

“Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014 - 2020”, cod SMIS 2014+ 

135145. 

 Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.318.330.151,88 lei. Valoarea totală eligibilă a proiectului 
este de 1.114.114.589 lei, din care: 

- contribuția Uniunii Europene (din Fondul de Coeziune): 890.177.556,63 lei; 

- contribuția de la Bugetul de Stat: 136.144.802,75 lei; 

- contribuția de la bugetele locale: 20.945.354,28 lei; 

- contribuția Beneficiarului ACET: 66.846.875,34 lei 

Perioada de implementare a proiectului este 31.12.2019 – 31.12.2023. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile 

din judeţul Suceava ce sunt incluse în proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare a 

României la Uniunea Europeană si prin Directivele Europene relevante, precum și creșterea calității serviciilor publice 

furnizate de Operatorul Regional ACET. 

Următoarele unități administrativ-teritoriale vor beneficia de investiții prin acest proiect: Municipiul Suceava, 

Municipiul Fălticeni, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Municipiul Rădăuți, Municipiul Vatra Dornei, Orașul 

Dolhasca, Orașul Salcea, Orașul Siret, Orașul Vicovu de Sus, Comuna Marginea, Comuna Mitocu Dragomirnei, 

Comuna Putna, Comuna Sucevița, Comuna Șcheia. 

Pentru componenta de alimentare cu apă a proiectului sunt prevăzute următoarele investiții: construirea de 

surse noi de apă (3 buc.), reabilitare surselor de apă existente (5 buc.), construirea de stații de tratare a apei/stații de 

clorinare (3 buc.), reabilitarea stațiilor de tratare a apei/stațiilor de clorinare (3 buc.), construirea de aducțiuni noi 

(8,3 km), reabilitarea aducțiunilor existente (29,4 km), construirea de rezervoare de înmagazinare a apei (5 buc.), 

reabilitarea rezervoare existente de înmagazinare a apei (13 buc.), construire de stații de pompare a apei potabile 

(22 buc.), reabilitarea stațiilor de pompare a apei potabile (4 buc.), construirea/extinderea rețelelor de distribuție 

(295,4 km), reabilitarea rețelelor de distribuție existente (18,9 km) 

Cât privește componenta de colectare/tratare a apelor uzate, se vor implementa următoarele investiții: 

construirea de stații de epurare noi (4 buc.), reabilitarea stațiilor de epurare existente (3 buc.), construirea de rețele 

noi de canalizare (321 km), reabilitarea rețelelor de canalizare existente (4,6 km), construirea de stații noi de 

pompare a apelor uzate (107 stații), construirea de conducte de refulare (40,3 km); 

Proiectul include 32 de contracte, din care 3 contracte de prestare servicii, 21 de contracte de execuție 

lucrări și 8 contracte de furnizare echipamente. 

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

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