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ACET S.A. Suceava anunţă semnarea Contractului de Finanţare pentru "Fazarea proiectului 
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava" 

 

Operatorul Regional ACET S.A. Suceava şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
au semnat Contractul de Finanţare nr. 43/25.04.2017, prin care ACET S.A. Suceava primeşte finanţare nerambursabilă 
pentru implementarea proiectului "Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Suceava", cod SMIS 2014+ 106355.  

Proiectul fazat cuprinde lucrări care au fost contractate în etapa de programare 2007-2013 (Faza I a proiectului 
"Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava"), prin Programul Operaţional Sectorial 
Mediu, dar care nu au fost finalizate până la termenul limită prevăzut pentru această etapă, respectiv 31.12.2015. 
Astfel, prin fazarea proiectului, investiţiile rămase nefinalizate vor putea fi continuate şi finanţate din Fondul de 
Coeziune, în actuala etapă de programare 2014-2020 (Faza a II-a a proiectului), prin Programul Operaţional 
Infrastructura Mare, Obiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi  
a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei. 

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 32.192.780,36 lei (inclusiv TVA). 

Obiectivul general al proiectului este 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 vizează două aglomerări urbane din aria de operare a Operatorului Regional ACET SA Suceava: Fălticeni, 
respectiv Rădăuţi.  

Astfel, în noul proiect sunt prevăzute următoarele categorii de lucrări: 
- Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din mun. Fălticeni: extindere şi reabilitare reţea de  distribuţie apa 

– 6,2 km; rezervoare noi şi reabilitate – 3 buc.; extindere reţele de canalizare – 5,3 km; reţele de canalizare 
reabilitate –  0,7 km; conducte noi de refulare – 0,7 km; staţii de pompare ape uzate noi şi reabilitate – 5 buc. 

-  Staţia de epurare a apelor uzate din mun. Rădăuţi: efectuarea de probe tehnologice, teste de funcționare  și teste 
de performanță la finalizarea lucrărilor aferente următoarelor obiectivele: rezervor de fermentare a nămolului, 
pavilionul administrativ, laborator de analize fizico-chimice, atelier mecanic. 

La finalizarea acestor lucrări, un număr suplimentar de 7.766 de locuitori se vor bucura de o mai bună alimentare cu 
apă, după cum un  număr suplimentar de 7.085 de locuitori vor beneficia de o mai bună bună tratare a apelor uzate.  

Perioada de implementare a proiectului este 01.01.2016 - 31.12.2020. 

 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 - 2020. 

 

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