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Proiect finanţat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român 

 
 Acordul de asistenţă prin intermediul Facilităţii de Pregătire a Proiectului pentru 

proiectele "Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu două staţii de 
încărcare/ alimentare”, “Reabilitarea termică a unităţilor preuniversitare din Cluj-
Napoca” şi “Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public şi modernizarea 

sistemului de iluminat în două clădiri ale primăriei folosind tehnologia LED” 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 

1 Aprilie 2014 
 

Municipiul Cluj-Napoca a finalizat, în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-
Român, în data de 31.03.2014 Acordul de asistenţă prin intermediul Facilităţii de Pregătire a 
Proiectului vizând pregătirea studiilor de fezabilitate, a documentaţiilor de avizare a lucrărilor 
de intervenţie, a auditului financiar extern al activităţilor şi a propunerilor finale pentru 
următoarele proiecte: 

 „Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu două staţii de 
încărcare/alimentare” 

 „Reabilitarea termică a unităţilor preuniversitare din Cluj-Napoca” 

 „Modernizarea şi extinderea reţelei de ilumint public şi modernizarea sistemului de 
iluminat în două clădiri ale primăriei folosind tehnologia LED” 

Asistenţa financiară a fost asigurată prin Facilitatea de Pregătire a Proiectului. 
Elaborarea propunerilor finale de proiect a avut în vedere contribuţia la managementul 
energiei durabile, prin activităţile reabilitarea termică a clădirilor publice, termoficare, 
furnizarea de energie, iluminat public, transport public şi planificare urbană. 

Perioada de implementare a Măsurii Suport a început în data de 23 septembrie 2013 
şi a fost finalizată în data de 31.03.2014. 

Valoarea maximă aferentă asistenţei acordate prin intermediul Facilităţii de Pregătire 
a Proiectului a fost de 200.002 franci elveţieni, echivalentul a 720.867,2 lei, din care 85% au 
reprezentat contribuţia Consiliului Federal Elveţian, iar 15% au reprezentat contribuţia 
Municipiului Cluj-Napoca la cheltuielile eligibile. 

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

Pentru informaţii suplimentare despre modul în care s-a derulat Acordul, vă rugăm 
contactaţi pe domnul Răulea Adrian, şef Serviciu Strategie şi Dezvoltare Locală, 
Management Proiecte, tel. 0264 596030 int. 4630, fax 0264 33 44 00, e-mail: 
adrian.raulea@primariaclujnapoca.ro. 
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