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Proiect finanŃat prin Programul de Cooperare ElveŃiano-Român  
 

Acord de asistenŃă prin intermediul FacilităŃii de Pregătire a Proiectului pentru proiectele 
”Reabilitarea reŃelei de distribuŃie şi transport a energiei termice (termoficare) în Arad şi 

transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou” şi ”Extinderea reŃelei de iluminat public în 
Municipiul Arad şi implementarea panourilor fotovoltaice pentru alimentarea parŃială” depuse pentru 

finanŃare în cadrul Obiectivului 1 al Ariei de concentrare 4 – ”ÎmbunătăŃirea mediului înconjurător” 
aferentă Programului de Cooperarea ElveŃiană Român vizând reducerea disparităŃilor economice şi 

sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse   
 

Comunicat de presă 
 

Municipiul Arad, în calitate de beneficiar în cadrul Programului de Cooperare ElveŃiano – 
Român, anunŃă finalizarea activităŃilor care au făcut obiectul Acordului de asistenŃă prin 
intermediul FacilităŃii de Pregătire a Proiectului pentru proiectele ”Reabilitarea re Ńelei de 
distribu Ńie şi transport a energiei termice (termoficare) în Ara d şi transformarea 
punctului termic din cartierul Aradul Nou ” şi ”Extinderea re Ńelei de iluminat public în 
Municipiul Arad şi implementarea panourilor fotovoltaice pentru alim entarea 
par Ńială”.  
 
Obiectul Acordului a constat în asistenŃă financiară oferită prin intermediul FacilităŃii de 
Pregătire a Proiectului, pentru plata serviciilor de consultanŃă aferente: 

a) Elaborării Studiului de Fezabilitate pentru Reabilitarea reŃelei de distribuŃie şi 
transport a energiei termice (termoficare) în Arad şi transformarea punctului termic 
din cartierul Aradul Nou; 

b) Elaborării Studiului de Fezabilitate pentru Extinderea reŃelei de iluminat public în 
Municipiul Arad şi implementarea panourilor fotovoltaice pentru alimentarea 
parŃială.  

c) Efectuării auditului financiar extern al activităŃilor, conturilor şi înregistrărilor din 
cadrul Măsurii Suport. 

Perioada de implementare a Măsurii Suport a fost 17 septembrie 2013 – 31 martie 2014. 
Valoarea totală a cheltuielilor eligibile în cadrul Acordului de finanŃare a fost de 423.415,15 
lei, echivalentul a 117.648 CHF. ContribuŃia din partea Consiliului Federal ElveŃian, sub 
formă de grant din Facilitatea de Pregătire a Proiectului a fost de 359.900 lei (85%), 
echivalentul  a 100.000 CHF, iar cofinanŃarea Municipiului Arad a fost  de 63.515,15 lei 
(15%), echivalentul a 17.648 CHF. 

 Pentru informaŃii suplimentare persoana de contact din partea Municipiului Arad este 
Doamna Claudia MACRA – manager de proiect, tel/fax (004) 0257 281850 int. 141, e-mail: 
cmacra@primariaarad.ro. 
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