
 
 

 

 
Proiect finan�at de 
UNIUNEA EUROPEANA 

 
 
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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Suceava, 22 Mai 2008 
 
 

Încep lucr�rile din cadrul contractelor M�surii ISPA din Suceava 
 
 

În ziua de 22 Mai a.c. vor demara lucr�rile de construc�ii din cadrul contractului de canalizare „Facilit��i ale Sistemului de 
Canalizare (inclusiv rezervoare, bazine deversoare, sta�ii de pompare) în ora�ul Suceava”, care face parte din Proiectul ISPA 
“Reabilitarea �i modernizarea sistemelor de alimentare cu ap� �i de ap� uzat� din ora�ul Suceava”. 

Lucr�rile din cadrul programului de canalizare a Municipiului Suceava vor începe din cartierul Burdujeni �i vor cuprinde în 
prim� etap� str�zile Grigore Andrei, 22 Decembrie, Plevnei, Ecaterina Teodoroiu �i Cuza Vod�. 

Beneficiarul final, S.C. ACET S.A. Suceava deruleaz� contractul de lucr�ri cu firma LUDWIG PFEIFFER Hoch-und Tiefbau 
GmbH & Co. KG Germania, supervizarea lucr�rilor fiind asigurat� de consor�iul EPTISA Spania & MVV ENERGIE AG 
Germania. 

Programul ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) este unul din cele trei instrumente de 
finan�are nerambursabil� (împreun� cu PHARE �i SAPARD) ale Comunit��ii Europene, lansat în anul 2000 �i destinat 
finan��rii de mari proiecte de infrastructur�, în domeniul transporturilor �i mediului. 

Prezentul Program pentru Suceava este alc�tuit din patru contracte: 

- Contractul de Asisten�� Tehnic� �i Supervizare a Proiectului – Asisten�a Tehnic� este asigurat� de consor�iul 
EPTISA Spania & MVV ENERGIE AG Germania, contractul având valoarea de 3.065.720,00 euro; 

- Contractul „Facilit��i ale sistemului de alimentare cu ap� (inclusiv rezervoare, sta�ii de pompare, reabilitarea 
câmpurilor de captare �i conducte de distribu�ie principale)”- licita�ia a fost câstigat� de c�tre consor�iul TMUCB �i 
ERG TERMROM România, si are valoarea de 14.890.573,13 euro; 

- Contractul „Facilit��i ale sistemului de canalizare (inclusiv rezervoare, bazine de deversare, sta�ii de pompare)” a 
fost semnat cu societatea LUDWIG PFEIFFER Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG Germania �i are valoarea de 
20.966.365,51 euro; 

- Contractul „Reabilitarea �i Modernizarea Sta�iei de Epurare”, a fost semnat cu societatea DYTRAS Spania �i are 
valoarea de 13.669.101,94 euro. 

M�sura ISPA 2005/RO/16/P/PE/004 este un Proiect de o importan�� major� pentru ora�ul Suceava, fiind primul Proiect din 
sectorul de mediu din Municipiul re�edin�� de jude�. Acesta are valoarea total� de 52.591.760,58 euro, din care 33.442.500,00 
(63,58 %) reprezint� asisten�a financiar� nerambursabil� acordat� de c�tre Uniunea European�, 6.688.500,00 (12,72 %) un 
împrumut de cofinan�are de la Banca German� de Dezvoltare KfW iar 12.460.760,58 (23,69 %) cofinan�are de la Bugetul de 
Stat. 

Principalele obiective ale M�surii ISPA din Suceava sunt îmbun�t��irea re�elei de alimentare cu ap� potabil� �i a re�elei de 
canalizare �i modernizarea sta�iei de epurare a apelor uzate din Suceava, pentru a îndeplini criteriile stabilite de Uniunea 
European� �i Autorit��ile Române. 

Implementarea programului ISPA pentru Municipiul Suceava a început în ianuarie 2008 �i are ca perioad� de finalizare a 
lucr�rilor  sfar�itul anului 2009. 

      comunicat de pres� 


