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Proiect finanţat prin Programul de Cooperare Elveţiano – Român 
 

Acordul de asistenţă prin intermediul Facilitaţii de Pregătire a Proiectului pentru proiectele 
„Reabilitarea reţelei de distribuţie şi transport a energiei termice (termoficare ) în Arad și 

transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou” 
 și „Extinderea reţelei de iluminat public în Municipiul Arad şi implementarea panourilor 

fotovoltaice pentru alimentarea parţială”, depuse pentru finanţare în cadrul Obiectivului 1 al 
Ariei de concentrare 4 – „Îmbunătăţirea mediului înconjurător” aferentă Programului de 

Cooperare Elveţiano - Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul 
Uniunii Europene extinse 

Comunicat de presă 
 

În cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român, Municipiul Arad a semnat, în data de 
17 septembrie 2013, Acordul de asistenţă prin intermediul Facilitaţii de Pregătire a Proiectului, pentru 
proiectele „Reabilitarea rețelei de distribuţie şi transport a energiei termice (termoficare) în Municipiul 
Arad şi transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou” şi „Extinderea reţelei de iluminat 
public în Municipiul Arad şi implementarea panourilor fotovoltaice pentru alimentarea parţială”.  

Obiectul Acordului este asistenţa financiară oferită prin intermediul Facilitaţii de Pregătire a 
Proiectului pentru plata serviciilor de consultanţă aferente: 

a) elaborării Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea reţelei de distribuţie şi transport 
a energiei termice (termoficare) în Arad şi transformarea punctului termic din cartierul 
Aradul Nou; 

b) elaborării Studiului de Fezabilitate pentru extinderea reţelei de iluminat public în 
Municipiul Arad şi implementarea panourilor fotovoltaice pentru alimentarea parțială;  

c) efectuării auditului financiar extern al activităţilor, conturilor și înregistrărilor din cadrul 
Măsurii Suport; 

Perioada de implementare a Măsurii Suport a început în data de 17 septembrie 2013 şi va fi 
finalizată în data de 31.03.2014. 

Valoarea asistenţei acordate prin intermediul Facilitaţii de Pregătire a Proiectului este de 
117.648 CHF, echivalentul a 423.415,15 lei, din care 85% reprezintă contribuţia Consiliului Federal 
Elveţian, iar 15% reprezintă contribuţia Municipiului Arad la cheltuielile eligibile . 

De asemenea, Municipiul Arad şi-a asumat, la data depunerii dosarului de candidatură, 
obligaţia de a întreprinde toate demersurile necesare în vederea certificării „European Energy Award”  

Pentru informaţii suplimentare vizând derularea Acordului, persoana de contact din partea 
Municipiului Arad este doamna Laura Bocancios, şef serviciu la Serviciul Programe Europene de 
Dezvoltare, responsabil comunicare pentru proiect (tel./fax (004) 0257.212478, e-mail: 
lbocancios@primariaarad.ro). 
 

Unitatea  de Implementare a Proiectului 
 

 
Primăria Municipiului Arad,  
B-dul Revoluţiei nr. 75, 310130 Arad 
tel (004) 257-281.850 
fax (004) 257-284.744  
e-mail: pma@primariaarad.ro 
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