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

1. Informaţii Program
Programul de Cooperare Elveţiano - Român
La 27 februarie 2006, Consiliul Uniunii Europene şi Consiliul Federal Elveţian au semnat
Memorandumul de Înţelegere privind contribuţia financiară elveţiană nerambursabilă în
valoare de 1 miliard franci elveţieni pentru cele zece state membre, care au aderat la UE la 1
mai 2004. Obiectivul acestui mecanism financiar este de a contribui la reducerea disparităţilor
economice şi sociale, atât în cadrul Uniunii Europene, cât şi între diferitele regiuni de
dezvoltare ale statelor beneficiare. La 20 februarie 2008, Consiliul Federal Elveţian a decis
suplimentarea contribuţiei financiare cu 257 milioane franci elveţieni pentru România şi
Bulgaria, sens în care, la 25 iunie 2008, s-a semnat Addendumul-ul la Memorandumul de
Înţelegere prin care se menţionează contribuţia financiară suplimentară pentru România şi
Bulgaria.
Ulterior, la data de 7 decembrie 2009, Parlamentul elveţian a aprobat contribuţia financiară
nerambursabilă pentru România, în valoare de 181 milioane CHF (o sută optzeci şi unu
milioane franci elveţieni) pentru o perioadă de angajament de 5 ani şi o perioadă de plată de
până la 10 ani, începând cu data aprobării contribuţiei de către Parlamentul elveţian.
Semnarea Acordului-cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind
implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român vizând reducerea disparităţilor
economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, a avut loc la Berna, în data de 7
septembrie 2010 şi a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1065/2010, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 741/2010.

Obiectivele programului
Programul de Cooperare Elveţiano-Român urmăreşte două obiective principale:
-

Să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale dintre România şi ţările mai
dezvoltate din Uniunea Europeană extinsă (UE); şi/sau

-

Să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale, în România, dintre centrele
urbane dinamice şi regiunile periferice slabe din punct de vedere structural.

Ariile de concentrare tematică ale programului
Acordul – cadru conţine următoarele arii de concentrare tematică:

1. “Securitate”;
2. “Reforme în domeniul sănătăţii”;
3. “Reforme privind societatea civilă şi incluziunea romilor şi a altor grupuri vulnerabile”;
4. “Îmbunătăţirea mediului înconjurător”;
5. “Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi accesului la finanţare a IMM-urilor”;
6. “Îmbunătăţirea reglementărilor în sectorul financiar şi întărirea pieţelor şi instituţiilor
financiare”;
7. “Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi/sau promovarea
standardelor”;
8. “Burse, cercetare şi instruire vocaţională”;
9. “Intensificarea parteneriatului şi suport pentru experţi”.

Aria de concentrare tematică 4 - „Îmbunătăţirea mediului înconjurător”
Aria de concentrare tematică 4 - „Îmbunătăţirea mediului înconjurător” conţine următoarele
obiective de finanţare:


Obiectiv 1: Contribuţia la managementul “Energiei durabile” în oraşe, prin îmbunătăţirea
infrastructurii orăşeneşti, a capacităţii instituţionale şi creşterea conştientizării asupra
eficienţei energetice şi a energiei regenerabile, pentru a creşte standardele de viaţă, a
promova dezvoltarea economică şi a furniza un răspuns la schimbările climatice.



Obiectiv 2: Sprijinirea procesului de modernizare în arii cheie ale domeniilor energie, mediu
şi transport public.



Obiectiv 3: Promovarea şi/sau încurajarea parteneriatelor instituţionale între instituţii
româneşti şi elveţiene la nivel local, regional sau naţional.

Domenii prioritare
Conform Hotărârii Guvernului nr. 1065/2010, domeniile în care se pot depune idei de proiecte
sunt:
1. reabilitarea termică a clădirilor publice;
2. termoficare;
3. furnizarea de energie (inclusiv regenerabilă);
4. iluminat public;
5. transport public;
6. planificare urbană.

Finanţarea
Finanţarea acordată municipiilor/oraşelor în cadrul Obiectivului 1 al Ariei de concentrare
tematică 4 - „Îmbunătăţirea mediului înconjurător” nu constituie ajutor de stat întrucât vor fi
îndeplinite, în principal, următoarele condiţii cumulative:
a) investiţiile vor fi realizate de municipiu/oraş în calitate de proprietar al infrastructurii
specifice;
b) fondurile vor fi gestionate direct de municipiu/oraş pentru realizarea unor obiective de
investiţii aflate în totalitate în proprietatea acesteia;
c) fondurile alocate se vor derula exclusiv prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţii
administrativ teritoriale;
d) realizarea lucrărilor va fi încredinţată prin licitaţie publică.
Alocare financiară
Alocarea financiară pentru Obiectivul 1 al Ariei de concentrare tematică 4 „Îmbunătăţirea
mediului înconjurător” este de cel puţin 37 milioane CHF.
Programul va finanţa, în principiu, maxim 10 proiecte în maxim 4 oraşe beneficiare.
Cadrul legal
- Memorandumul de înţelegere dintre Consiliul Federal Elveţian şi Consiliul UE;
- HG nr. 1065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul
Federal Elveţian privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român vizând
reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la
Berna la 7 septembrie 2010;
- Acord de delegare de atribuţii între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Unitate
Naţională de Coordonare şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, în calitate de Organism
Intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 4 - Îmbunătăţirea mediului înconjurător
din cadrul „Programului de Cooperare Elveţiano - Român vizând reducerea disparităţilor
economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”, perfectat la 25.03.2011.
Procedura de selectie a celor 4 municipii/orase propuse pentru finantare :
Municipiul Arad a obtinut ca urmare a dosarului de candidatura depus la Organismul
Intermediar de Implementare clasarea in lista unitatilor administrativ-teritoriale propuse pentru
finantare prin Programul de Cooperare Elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor
economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Obiectivul 1, Aria de concentrare 4 –
Imbunatatirea mediului inconjurator.
Obiectivul 1 “Contributia la managementul Energiei Durabile in orase, prin imbunatatirea
infrastructurii orasenesti, a capacitatii institutionale si cresterea constientizarii asupra eficientei
energetice si a energiei regenerabile, pentru a mari standardele de viata, a promova dezvoltarea
economica si a furniza un raspuns la schimbarile climatice” prevede o finantare pentru cele 4
unitati administrativ teritoriale selectate, cel putin 37 milioane CHF .

Etape ulterioare selectarii celor 4 beneficiari :
- incheierea acordurilor/contractelor referitor la obligatiile in derularea asistentei oferite prin
intermediul Facilitatilor de Pregatire a Proiectului,
- contractarea consultantilor potrivit OUG nr. 34/2006,
- actualizarea Planurilor de actiune privind energiile regenerabile,
- intocmirea schitelor de proiect,
- propunerea finala de proiect,
- implementarea proiectelor .

