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Acordul de asistenţă prin intermediul Facilităţii de Pregătire a Proiectului 
 pentru proiectele  

„Piaţă regională sustenabilă-Bazar Suceava” 
„Management modern şi eficient al iluminatului public din municipiul 

Suceava” 
şi 

„Electromobilitate-vehicule electrice pentru o municipalitate verde” 
depuse pentru finanţare 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 
 

               In data de 12.09.2013 s-a semnat Acordul de asistenţă prin 
intermediul Facilităţii de Pregătire a Proiectului pentru proiectele „Piaţă regională 
sustenabilă-Bazar Suceava”, „Management modern şi eficient al iluminatului 
public din municipiul Suceava” şi „Electromobilitate-vehicule electrice pentru o 
municipalitate verde” depuse pentru finanţare 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 între  Ministerul Finanţelor Publice, în calitate 
de Unitate Naţională de Coordonare, şi Municipiul Suceava în calitate de 
Beneficiar. 
            In conformitate cu termenii acestui acord, Municipiul Suceava se 
angajează să folosească finanţarea oferită prin intermediul Facilităţii de 
Pregatire a Proiectului (FPP) pentru plata serviciilor de consultanţă aferente 
elaborării studiilor de fezabilitate pentru cele trei proiecte, precum si plata 
efectuării auditului financiar extern al activităţilor, conturilor şi înregistrărilor 
din cadrul Măsurii Suport. 
              Valoarea asistenţei acordate prin intermediul Facilităţii de Pregătire a 
Proiectului este de 105.885  franci elveţieni, echivalentul a 381.080,12 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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