Programul de Cooperare Elveţiano-Roman
vizînd reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii
Europene extinse
Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 – Imbunatatirea mediului înconjurător

II. Derulare Masuri Suport

12 martie 2012
In data de 12 martie 2012, intre Ministerul Finantelor Publice – Unitatea de Coordonare
Nationale, Ministerul Adminstratiei si Internelor – Organismul Intermediar, Secretariatul
de Stat Elvetian pentru Afaceri Economice - SECO si Municipiul Arad – beneficiar, a
fost semnat Acordului de asistenta acordata conform Facilitatii de Intocmire a
Proiectelor, Obiectivului 1 al Ariei de focusare Tematica 4 “ Imbunatatirea calitatii
madiului inconjurator” inclusa in Programul de Cooperare Romano-Elvetian in vederea
reducerii diferentelor economice si sociale la nivelul Uniunii Europene extinse, in cadrul
ceremoniei organizate la sediul Ministerului Finanţelor Publice.
- Vizualizare fotografii – Ceremonie semnare Acord de Asistenţă

26 iunie 2012
Ulterior, dupa selectia derulata in cadrul procedurii de achizitie publica de servicii de
consultanta, in data de 26 iunie 2012, intre Municipiul Arad si BRANDES ENERGIE
AG Elvetia & SC SEVA GROUP SRL Romania a fost incheiat contractul de servicii de
consultanta, avand ca obiect principal actualizarea Planului de actiune privind energiile
regenerabile, prioritizarea proiectelor si intocmirea schitelor de proiect, in vederea
implementarii Programului de Cooperare Elvetiano-Roman vizand reducerea
disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Obiectivul 1, Aria
de concentrare 4 – Imbunatatirea mediului inconjurator
28 septembrie 2012
In luna septembrie 2012 au fost demarate procedurile aferente achizitionarii serviciilor de
audit financiar extern prevazute in cadrul Contractului de finantare privind Asistenta
acordata conform Facilitatiii de Intocmire a Proiectelor, Obiectivul 1 al Ariei de Focusare
Tematica 4 – Imbunatatirea calitatii mediului inconjurator, inclusa in Programul de
Cooperare Elvetiano-Roman. Drept urmare au fost achitionate serviciile de audit
financiar de la SC HORGA CONSULTING SRL, in baza Contractului de servicii nr.
60289/28.09.2012. Serviciile de audit au fost contractate pentru desfasurarea sesiunilor
de audit pe parcursul duratei de implementare a proiectului: patru sesiuni de audit
intermediar si un audit final. Auditorul va verifica modul de organizare a evidentelor

contabile legate de proiect, va verifica realitatea si legalitatea platilor efectuate,
conformitatea documentelor cu cerintele finantatorului, in vederea asigurarii eligibilitatii
tuturor cheltuielilor efectuate, solicitate la rambursare .
01 noiembrie 2012
Serviciile realizate in baza Contractului de consultanta nr. 40767/26.06.2012:
revizuirea initiala, analiza activitatilor realizate :
‐ evaluarea situatiei initiale,
‐

verificarea echipei de energie in oras

‐

revizuirea energetica
activitatilor existentye

‐

stabilirea cotelor de referinta pentru emisiile de CO2

‐

raportul privind situatia initiala

initiala

cu

instrumentele

EEA,

analiza

20 noiembrie 2012
Serviciile realizate in baza Contractului de consultanta nr. 40767/26.06.2012:
revizuirea PAED :
‐ revizuirea obiectivelor si tintelor
‐

revizuirea PAED existent

‐

recomandarea pentru noi masuri ale PAED

28 decembrie 2102
Serviciile realizate in baza Contractului de consultanta nr. 40767/26.06.2012:
evaluarea proiectului :
‐ evaluarea celor mai promitatoare proiecte in infrastructura energetica
‐

dezvoltarea schitelor pentru 3 proiecte prioritare

11 ianuarie 2013
In scopul obtinerii finantarii prin Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 – Imbunatarirea
mediului inconjurator, al Programului de Cooperare Elvetiano-Roman, in 11 ianuarie
2013, au fost depuse la Oranismul Intermediar ( Ministerul Afacerilor Interne ) Planul de
Actiune privind Energia Durabila al Municipiului Arad impreuna cu urmatoarele 3 schite
de proiecte :
- Reabilitarea retelei de distributie si transport a energiei termice (termoficare) in
Municipiul Arad si transformarea PT Aradul Nou;
- Amenajare piste de biciclete pe Faleza Mures;
- Extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Arad cu implementarea
solutiilor de alimentare cu energie electrica din sisteme fotovoltaice.

11 martie 2012
Pentru rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate pentru serviciile de consultanta in
vederea actulaizarii PAED, prioritizarea proiectelor, intocmirea schitelor de proiecte in
vederea implementarii Programului de Cooperare Elvetiano-Roman, in baza Contractului
de servicii nr. 40767/26.06.2012, au fost intocmite si inaintate in data de 11 martie 2013
Ministerului Finantelor Publice si Oficiului de Plati si Contractare PHARE urmatoarele
documente Cererea de plata, Raportul final si Raportul de audit, insotite de documentele
justificative : contractele de servicii, procesele verbale de receptie, facturi fiscale, ordine
de plata, extrase de cont si copiile notelor cu privire la contabilitatea operatiunilor
efectuate .

