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ISPA Suceava 
un proiect vital pentru municipiu 

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� pentru ��rile candidate la 
Uniunea European�, în domeniul transporturilor �i mediului. 

În Suceava, M�sura ISPA, aflat� în prezent în derulare înseamn� ”Reabilitarea �i modernizarea sistemelor de alimentare cu ap� �i de ap� uzat�”. Prin 
intermediul Programului ISPA, ora�ul Suceava a primit sprijin financiar din partea UE pentru modernizarea �i reabilitarea sistemelor de ap� �i 
canalizare, fiind primul Proiect din sectorul de mediu din Municipiul Suceava. Valoarea total� a Proiectului este de 52.591.760,58 Euro, din care 63,58% 
reprezint� asisten�a financiar� nerambursabil� acordat� de Uniunea European�, 12,72% un împrumut de cofinan�are de la Banca German� de Dezvoltare 
KfW iar 23,69% cofinan�are de la Bugetul de Stat.  

În cadrul Proiectului ISPA, S.C. ACET S.A. Suceava desf��oar� 3 contracte de Lucr�ri �i un contract de Asisten�� Tehnic� �i Supervizare a Lucr�rilor.  

Principalele obiective ale M�surii în municipiul Suceava 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; 

Stadiul actual al lucr�rilor  

Contract ISPA 2005/RO/16/P/PE/004-2 – „Facilit��i ale sistemului de alimentare cu ap� (inclusiv rezervoare, sta�ii de pompare, reabilitarea câmpurilor 
de captare �i conducte de distribu�ie principale)”, Contractor Consor�iul TMUCB �i ERGTERMROM S.A. România. 

În cadrul Contractului de Ap�, începând cu 26 Iunie 2008 data de începere a lucr�rilor, pân� în prezent, au fost executate lucr�ri în 4 loca�ii din 
municipiul Suceava: 

1- Burdujeni Sat – a fost extins� re�eaua de ap� pe urm�toarele str�zi: C�pitan Grigore Andrei, Alunului, �tefan R�zvan, Eternit��ii, Pictor Panaiteanu, 
Dobril� Eugen �i F�getului. Pân� în prezent extinderea re�elei de ap� potabil�  totalizeaz� 5000m; 

2- Pia�a George Enescu – au fost înlocui�i 254 m din re�eaua de ap� potabil� existent�; 

3- Rezervorul de ap� potabil� Burdujeni nr. 2 – existent, cu capacitatea de 400 mc., la care se execut� lucr�ri de reabilitare; 
4- Rezervorul de ap� potabil� Burdujeni nr. 3 – nou proiectat, cu o capacitate de 500 mc., la care au început lucr�rile de construc�ie. 

Contract ISPA 2005/RO/16/P/PE/004-3 – „Facilit��i ale sistemului de canalizare (inclusiv rezervoare, bazine de deversare, sta�ii de pompare), 
Contractor Ludwig Pfeiffer  Hoch-und Tiefbau GmbH & Co.KG Germania. 

Din data de 22 Mai 2008 data de începere a lucr�rilor, în cadrul Contractului de Canalizare au fost executate pân� în prezent lucr�ri în 4 loca�ii din 
municipiul Suceava: 

1- Burdujeni Sat – a fost extins� re�eaua de canalizare pe urm�toarele str�zi: C�pitan Grigore Andrei, Alunului, Iasomiei, Eternit��ii, �tefan R�zvan, 
Cuza Vod�, Ecaterina Teodoroiu, Crângului, Plevnei, 22 Decembrie, Spicului, Victor Babe�, Miori�ei, �tefan Luchian �i Ion Nistor. Pân� în prezent 
extinderea re�elei de canalizare totalizeaz� 8000 m; 

2- Pia�a George Enescu – au fost înlocui�i 453,5 m din re�eaua de canalizare existent�; 

3- Bazinul de reten�ie Burdujeni –  au fost demarate lucr�rile de construc�ie; 
4- Bazinul de reten�ie Mir�u�i – a început execu�ia lucr�rilor. 

Bazinul de reten�ie din Burdujeni va avea capacitatea de 1300 de mc., iar cel din Mir�u�i  8000 de mc. 

Prin intermediul sistemelor de Cur��are �i Inspec�ie TV, au fost cur��ate �i inspectate conducte din re�eaua de canalizare cu diametre cuprinse între 250-
800 mm. Opera�iunea de cur��are totalizeaz� pân� în prezent o lungime de 8430 m din totalul prev�zut de 23053 m, iar inspec�ia cu camere video s-a 
executat pân� în prezent pe o lungime de 3460 m din 21220 m prev�zu�i. 

Contract ISPA 2005/RO/16/P/PE/004-4 – „Reabilitarea �i Modernizarea Sta�iei de Epurare a Apelor Uzate”, Contractor Dytras S.A. Spania. 

Din data de 13 Martie 2008 data de începere a lucr�rilor, în cadrul Contractului de Reabilitare �i Modernizare a Sta�iei de Epurare a municipiului 
Suceava au fost executate lucr�ri de demolare ale construc�iilor existente. 

Implementarea programului ISPA pentru Municipiul Suceava a început în data de 14 ianuarie 2008 �i are  termen de finalizare a lucr�rilor  data de 31 
decembrie 2010. 

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