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ACET S.A. Suceava anunţă finalizarea proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava" 

 

Operatorul Regional ACET S.A. Suceava anunță finalizarea investițiilor derulate prin proiectul „Fazarea 
proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava", cod SMIS 2014+ 
106355. 

Din acest proiect au făcut parte lucrări care au fost contractate de ACET S.A. prin proiectul implementat 
anterior „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”, dar care nu au fost 
finalizate până la termenul limită prevăzut pentru implementarea acestui proiect, respectiv 31.12.2015. Prin 
fazarea proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”, 
investiţiile rămase nerealizate au fost continuate și finalizate, ACET S.A. beneficiind în continuare de asistență 
financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, prin Programului Operaţional Infrastructura Mare 
2014 – 2020. 

Valoarea totală a contractului nr. 43 / 25.04.2017 pentru finanţarea fazării proiectului a fost de 
32.192.780,36 lei (inclusiv TVA), din care contribuția Uniunii Europene a fost de 20.718.484,83 lei. 

Obiectivul general al proiectului l-a constituit îmbunătăţirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare, precum şi a accesului populației la infrastructură, în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate 
prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană şi a conformării cu Directivele europene în sectorul apă/apă 
uzată.  

Investiţiile fazate au vizat două aglomerări urbane din aria de operare a Operatorului Regional ACET S.A. 
Suceava, respectiv Fălticeni și Rădăuţi, și s-au concretizat în finalizarea lucrărilor de reabilitare și extindere a 
infrastructurii de apă și apă din aglomerarea Fălticeni, precum și în finalizarea Staţiei de epurare a apelor 
uzate din municiul Rădăuţi. 

Proiectul „Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava" 
a demarat pe 1 ianuarie 2016 și are ca data de finalizare 28 februarie 2022. 

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin  
Programul Operaţional 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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