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Acordul de asistenţă 
prin intermediul 

Facilităţii de Pregătire a Proiectului în cadrul Obiectivului 1 
al Ariei de concentrare tematică 4 – „Îmbunătăţirea mediului înconjurător”

 al Programului de Cooperare Elveţiano-Român

              La data de 12 martie 2012 s-a semnat acordul de asistenţă prin intermediul Facilităţii de  
Pregatire a Proiectului în cadrul Obiectivului 1 al Ariei de concentrare tematică 4 – „Îmbunătăţirea 
mediului  înconjurător”  al  Programului  de  cooperare  Elveţiano-Român pentru  reducerea 
disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse între  Ministerul Finanţelor 
Publice,  în  calitate  de  Unitate  Naţională  de  Coordonare  şi  de  Autoritate  de  Plată,  Ministerul 
Administraţiei  şi  Internelor,  în  calitate  de  Organism Intermediar,  Secretariatul  Elveţian  de  Stat 
pentru Afaceri Economice şi Municipiul Suceava în calitate de Beneficiar.
              Facilitatea de Pregatire a Proiectului furnizează asistenţă financiară pentru pregătirea 
Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă şi a schiţelor de proiect care vor fi ulterior finanţate, în 
cazul aprobării acestora din urmă de către partenerii elveţieni. Schiţele de proiect vor fi elaborate 
urmărind  ca finalitate  contribuţia  la  managementul  energiei  durabile,  prin reabilitarea termică  a 
clădirilor  publice,  termoficare,  furnizarea  de  energie,  iluminat  public,  transport  public  şi/sau 
planificare urbană.
              De asemenea, Municipiul Suceava, la data depunerii dosarului de candidatură şi-a asumat  
obligaţia  de  a  întreprinde  toate  demersurile  necesare  în  vederea  certificării  „European  Energy 
Award”.
              Valoarea asistenţei acordate prin intermediul Facilităţii de Pregătire a Proiectului este de 
maximum 53.298 franci elveţieni, echivalentul a 192.433 lei. 
              Valoarea totală a finanţării alocate Obiectivului 1 al Ariei de concentrare tematică 4  
„Îmbunătăţirea mediului înconjurător” în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român este 
de maximum 37 milioane CHF. 
             Pentru informaţii suplimentare despre derularea acordului, vă rugăm contactaţi pe domnul 
Dan Dura, şef Serviciu Integrare Europeană şi Strategii de Dezvoltare,  tel. 0230 212696 int. 117, 
fax 0230 520593, e-mail : dandura@primariasv.ro     
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