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Municipiul Suceava, împreună cu  Consiliul Local al oraşului Lille - Franţa  – partener lider, 
Torino – Italia, Hamburg – Germania, Institutul Central de Minerit (Central Mining Institute 
- CIG) – Polonia şi Asociaţia Europeană a Autorităţilor Locale – Oraşe Energie (Energy 
Cities), implementează proiectul “MOLOC (Low carbon urban morphology) – Noi 
structuri, exemple de guvernare şi provocări pentru oraşe în tranziţie energetică”. 

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională în cadrul Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE, Axa 
prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
în toate sectoarele”, Prioritatea de investiţii 4(e) „Promovarea unor strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele 
urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de 
adaptare relevante pentru atenuare”. 

Programul INTERREG EUROPE urmăreşte îmbunătăţirea punerii în aplicare a politicilor şi 
programelor de dezvoltare regională, în principal a celor care urmăresc investiţiile pentru 
creştere economică şi a locurilor de muncă şi, după caz, a celor de cooperare teritorială 
europeană, prin promovarea schimbului de experienţă şi a învăţării de noi politici de către 
actorii de interes regional. 

Obiectivul proiectului este acela de a dezvolta un set de recomandări şi acţiuni astfel 
încât reducerea emisiilor de dioxid de carbon să nu se rezume doar la oferirea de exemple 
de bune practici, ci la: 

 identificarea de soluţii de reducere a emisiilor de dioxid carbon aplicabile în 
planificarea urbană; 

 identificarea de noi măsuri financiare viabile care pot fi utilizate de 
autorităţile locale în procesul de implementare a măsurilor de reducere a 
emisiilor de dioxid de carbon; 

 definirea unui model de Oraş cu emisii reduse de CO2. 

În aceste condiţii, Municipiul Suceava primeşte asistenţă tehnică nerambursabilă în 
vederea extinderii conceptului de impact energetic asupra structurilor urbane, pentru a 
participa şi a se implica în stabilirea unui nou model urban de susţinere şi promovare a 
măsurilor de  reducere a emisiilor de dioxid de carbon, precum şi de creştere a eficienţei 
energetice a clădirilor publice şi rezidenţiale. 

Bugetul proiectului este de 178.015,00  euro, din care : 
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 67.000 euro reprezintă suma corespunzătoare plăţii salariilor angajaţilor pentru 
timpul alocat activităţilor de implementare a proiectului (din aceştia 3.560,30  
euro reprezintă contribuţia Municipiului Suceava la proiect); 

 10.050 euro au fost bugetaţi pentru cheltuieli administrative; 

 37.965 euro sunt alocaţi efectuării unor deplasări ale echipei de proiect şi a 
reprezentaţilor Grupului Local de Sprijin legate de scopul prezentului proiect şi 
al Programului INTERREG EUROPE (întâlniri transnaţionale, vizite de studii, 
conferinţă finală a proiectului); 

 52.000 euro sunt destinaţi contractării unui firme de consultanţă care să 
realizeze  Planul de Acţiune (inclusiv Auditul energetic la nivelul municipiului 
Suceava şi a listei de proiecte referitoare la eficienţă energetică propuse a fi 
implementate în următorii 5 ani), să traducă documentului în limba engleză, să 
ofere consultanţă  pe durata implementării proiectului; 

 6.000 euro sunt destinaţi serviciilor asociate organizării întâlnirilor cu Grupul 
Local de Sprijin (birotica, traduceri, materiale de diseminare, catering); 

 2.000 euro sunt destinaţi organizării întâlnirii cu partenerii proiectului la 
Suceava (transport intern, materiale suport, catering); 

 3.000 euro sunt pentru asigurarea diseminării şi vizibilităţii proiectului (pliante, 
afişe,  newsletter-uri, broşuri). 

Finanţarea proiectului este distribuită astfel: 85%, respectiv 151.312,75 euro, reprezintă 
contribuţia Uniunii Europene din Fondul de European de Dezvoltare Regională; 13%, 
respectiv 23.141,95 euro, reprezintă contribuţia de la bugetul de stat al României; 2%, 
respectiv 3.560,30 euro reprezintă contribuţia locală aferentă Municipiului Suceava. 

Durata proiectului este de 60 luni: ianuarie 2017 – decembrie 2021, în 2 faze: 

 faza 1: în primii 3 ani vor fi realizate acţiuni privind schimbul de experienţă şi 
elaborare Plan Local de Acţiune, document ce urmează să cuprindă soluţiile tehnice 
identificate privind eficienţa energetică în clădirile publice şi rezidenţiale, precum 
şi propunerile de proiecte care să conducă la creşterea eficienţei energetice în 
mediul urban. Un element esenţial în cadrul acestei etape este crearea Grupului de 
Lucru Regional (GLR), organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor de lucru de la nivel 
regional, dar şi transnaţional. 

 faza 2: cu o perioadă de 2 ani, vizează monitorizarea punerii în aplicare a Planului 
Local de Acţiune. 
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