Informare
Octombrie 2017
Proiect
„Electromobilitate – Vehicule electrice pentru o municipalitate verde”
finanţat în cadrul
Obiectivului 1 al Ariei de concentrare 4 – „Imbunătăţirea mediului
înconjurător”aferentă Programului de Cooperare Elveţiano-Român vizând
reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene
extinse
În data de 30.07.2015, Municipiul Suceava a încheiat cu Ministerul
Finanțelor Publice, în calitate de Unitate Națională de Coordonare, Acordul
de Implementare nr. PCER/A4/RO-CH 12 având ca obiect acordarea
finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului de investiție
„Electromobilitate – Vehicule electrice pentru o municipalitate verde”, in
cadrul Obiectivului 1 al Ariei de Concentrare 4 - „Îmbunătățirea mediului
înconjurător”, Programul de Cooperare Elvețiano – Român vizând reducerea
disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.
Obiectivul general: îmbunătățirea managementului urban al
eficienței energetice din municipiul Suceava ca urmare a implementării unui
sistem pilot de electromobilitate în vederea reducerii emisiilor de CO2 și
creșterii standardului de viată al populației.
Obiectivul specific: creșterea numărului de vehicule electrice în
cadrul parcului auto al Municipiului Suceava, a numărului de biciclete
electrice și crearea infrastructurii de încărcare aferente acestora în vederea
reducerii consumului de combustibil și emisiilor de CO2.
Stadiul proiectului în luna octombrie 2017 :
Execuție lucrări, procurare și montaj echipamente puncte de încărcare
standard și rapide
Instalarea infrastructurii de încărcare pentru vehiculele electrice:
a. 14 puncte de încărcare standard – rețeaua de încărcare
standard va fi localizată cu precădere în punctele în care vor fi
garate mașinile electrice achiziționate de către municipalitate,
la sediile instituțiilor pe care le deservesc
b. 14 puncte de încărcare rapidă – având o durată de încărcare de
maxim 2 ore ) în funcție de caracteristicile vehiculelor
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electrice, rețeaua va fi amplasată pe domeniul public al
municipiului, în zonele cu mari aglomerații urbane
c. 56 locuri de parcare pentru vehiculele electrice ( acestea vor fi
amenajate lângă punctele de încărcare)
d. 1 dispecerat (server dispecer, conectare gprs - cu punctele de
încărcare, interfaţă operator - 30 cartele), puncte de încărcare
rapide, de gestionare a consumurilor de energie electrică
înregistrate la punctele de încărcare a vehiculelor electrice
Contractant : SC Loial Impex SRL Suceava
Valoare contract : 1.070.466,12 lei fără TVA.
Până în luna octombrie 2017 au fost livrate cele 28 statii de incarcare și au
fost montate 17 .
Furnizare Vehicule Electrice
Achiziționarea de vehicule electrice pentru dotarea parcului auto al
Municipiului Suceava :
e. 11 autoturisme electrice
f. 2 furgonete electrice
g. 1 autoutilitară – automăturătoare electrică
h. 1 autoutilitară – autocisternă electrică
În data de 7 august 2017 a fost semnat contractul pentru LOT 1 .
Castigator : SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL
Valoare contract : 1.334.517 RON
11 vehicule electrice Peugeot iON – preț 92655 RON fără TVA / buc
2 furgonete electrice Peugeot Partner – preț 157656 RON fără TVA/buc
Pentru lotul 2 (autoutilitare electrice) s-a depus contestație împotriva
rezultatului procedurii, la acest moment fiind în curs de soluționare la
CNSC.
Furnizare biciclete electrice și realizarea infrastructurii pentru încărcare
și închiriere
Achiziționarea a 10 biciclete electrice și a sistemului de încărcare aferent
(echipat cu panouri fotovoltaice )
În data de 24 mai 2017 a fost semnat contractul de furnizare biciclete
electrice și realizarea infrastructurii pentru încarcare și îchiriere.
Câștigător : SC WIND TECHNOLOGIES SRL cu o propunere financiară, fără
TVA, de 586.996,20 lei.
In luna octombrie 2017 a fost demarată realizarea infrastructurii de
încărcare, iar în luna noiembrie 2017 vor fi livrate bicicletele electrice.
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Bugetul total al proiectului este de 3.112.490 CHF, echivalentul a
13.085.530,458 RON.
Din bugetul total, maximum 2.039.100 CHF, echivalentul a
8.572.784,220 RON, reprezintă contribuţia elveţiană iar minimum 1.059.963
CHF, echivalentul a 4.456.296,444 RON, reprezintă contribuţia Beneficiarului
la cheltuieli eligibile si ne-eligibile.
Durata proiectului este de 47 luni, conform actului adițional nr. 2 la
Acordul de Implementare.
Pentru informaţii suplimentare despre derularea proiectului, vă
rugăm contactaţi pe domnul Dan Dura, manager proiect, tel. 0230 212696
int. 117, fax 0230 520593, e-mail : dandura@primariasv.ro
“PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI
PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE PENTRU UNIUNEA
EUROPEANĂ EXTINSĂ”
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