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Contractele de lucr�ri din cadrul m�surii ISPA în plin� desf��urare 
M�sura ISPA Suceava 2005/RO/16/P/PE/004, urm�re�te cu prioritate reabilitarea �i modernizarea sistemelor de alimentare cu ap�, 
canalizare �i epurarea apelor uzate. În Suceava sunt în desf��urare 3 contracte de Lucr�ri �i un contract de Asisten�� Tehnic� �i 
Supervizare a lucr�rilor, valoarea total� a Proiectului fiind de 52.591.760,58 Euro. Obiectivele principale ale M�surii sunt: 

- cre�terea zonei de acoperire a sistemului de alimentare cu ap� de la 75% în prezent pân� la 85%, 
- racordarea la sistemul de canalizare a aproximativ 13.000 de locuitori din Burdujeni �i I�cani,  
- asigurarea epur�rii apei uzate pentru o popula�ie echivalent� de aproximativ 140.000 de locuitori ai municipiului.  

Beneficiarul Final al Proiectului este S.C. ACET S.A. Suceava. 

Conform datelor furnizate de c�tre Constructorii TMUCB �i ERG TERMROM România, LUDWIG PFEIFFER Hoch-und Tiefbau 
GmbH &Co.KG Germania �i DYTRAS S.A. Spania, începând cu luna martie vor continua lucr�rile de modernizare �i reabilitare a 
re�elelor de ap� �i canalizare �i a sta�iei de epurare a apelor uzate din cadrul M�surii ISPA. 

Contractul de lucr�ri „Facilit��i ale sistemului de alimentare cu ap� (inclusiv rezervoare, sta�ii de pompare, reabilitarea câmpurilor de 
captare �i conducte de distribu�ie principale)” a demarat în anul 2008 cu lucr�ri executate în Cartierul Burdujeni (Burdujeni Sat), Pia�a 
George Enescu �i Rezervoarele de ap� potabil� Burdujeni 2 �i Burdujeni 3. 

Lucr�rile de reabilitare �i înlocuire a re�elelor de ap� vor continua în urmatoarele zone: 

Centru – Str�zile Mitropoliei, �tefan �tefureac, Teodor �tefanelli, Petru Mu�at, Tudor Vladimirescu, Mir�u�ilor, Alexandru cel Bun, 
George Co�buc, 6 Noiembrie, Cet��ii, Mihai Eminescu, Luca Arbore, �tefani�� Vod�, �tefan Tom�a, Arca�ilor, Cur�ii Domne�ti, 
Veronica Micle, Drago� Vod�, Vasile Bumbac, Republicii, Ciprian Porumbescu, Petru Rare�, Dobrogeanu Gherea, Armeneasc�, Nucului, 
Ion Creang�, Nicolae Labi�, Sublocotenent Ienceanu; 
George Enescu – Str�zile Saturn, Venus, Laz�r Vicol, Aleea Lalelelor, Teilor, Scurt�, Jupiter; 
Zamca –Strazile  Mihail Sadoveanu, Rezervorului, Narciselor; 
Burdujeni – Str�zile Cuza Vod�, Prieteniei, Calea Unirii �i la Rezervoarele de ap� potabil� Burdujeni 1, Burdujeni 2 �i Burdujeni 3; 
I�cani – Str�zile Aurel Vlaicu, Sublocotenent Turturic�, Gheorghe Doja, Grigore Alexandru Ghica, Traian Vuia; 
Obcini – Str�zile Viitorului, Ostra, M�gurei, Sl�tioarei, Academician Vasile Grecu, Obcinilor; 

Investi�iile din cadrul contractului de ap� vor consta în: construirea un nou rezervor �i a unei sta�ii de pompare pentru alimentarea 
cartierului Burdujeni Sat, extinderea cu 22 de km a re�elei de alimentare cu ap�, reabilitarea a 14 km de conducte de alimentare cu ap�, 
precum �i înlocuirea a 12 km de conducte de alimentare cu ap�. 

În cadrul Contractului de lucr�ri „Facilit��i ale sistemului de canalizare (inclusiv rezervoare, bazine de deversare, sta�ii de pompare)” 
demarat în anul 2008, au fost executate lucr�ri în Cartierul Burdujeni (Burdujeni Sat), Pia�a George Enescu, Bazinele de reten�ie 
Burdujeni �i Mir�u�i.   

Lucr�rile de reabilitare �i înlocuire a re�elelor de canalizare ale municipiului Suceava vor continua începând din luna martie �i în zonele: 

Centru – Str�zile Mir�u�i, Vasile Alecsandri, Armeneasc�, Petru Mu�at, Mihai Eminescu, 6 Noiembrie, Petru Rare�, Drago� Vod�, 
Bradului, M�r��e�ti, Bazinul de reten�ie Mirau�i; 
George Enescu – Strada Zorilor; 
Zamca – Str�zile Grigore Ureche, Zamca; 
Burdujeni – Strada Nicolae Iorga, Bazinul de Reten�ie Burdujeni; 
Obcini – Strada M�gurei. 

Investi�iile din cadrul contractului de canalizare vor consta în: construirea a doua bazine de reten�ie a apelor pluviale, extinderea re�elei de 
canalizare cu 10 km �i înlocuirea a 23 de km de conducte din sistemul de canalizare.  

În cadrul Contractului „Reabilitarea �i Modernizarea Sta�iei de Epurare a apelor uzate” au fost executate demol�ri ale unor structuri 
existente �i au început lucr�rile la construc�iile noi pe amplasamentele respective. Lucr�rile de reabilitare �i modernizare a sta�iei de 
epurare vor continua �i în anul 2009 cu construirea unor noi obiective. 

Data de finalizare a lucr�rilor aferente Proiectului ISPA Suceava este 31 decembrie 2010. 

Persoan� de contact: Postolache Ion, �ef  Unitate de Implementare a Proiectului 
Tel: 0230/206315 ; E-mail: finantari.externe1@acetsv.ro 
Adresa de sesiz�ri: ispa@mfinante.ro 
 
 
 

 

 
Proiect finan�at de 
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Uniunea European� reprezint� o entitate politic�, social� �i economic� compus� din 27 ��ri. Statele Membre au decis 
împreun�, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, s� construiasc� o zon� de stabilitate, democra�ie �i 
dezvoltare durabil�, men�inând diversitatea cultural�, toleran�a �i libert��ile individuale. Uniunea European� î�i propune s� 
împ�rt��easc� realiz�rile �i valorile sale cu ��rile �i popoarele de dincolo de grani�ele ei. 
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