
 Anunț de selecție a unui partener privat din Statele Donatoare (Islanda,Liechtenstein, Norvegia)  ale

Programului RO-MEDIU, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului

„Rampă temporară dezafectată, comunitate clujeană protejată”

finanțabil prin granturile SEE și Norvegiene

În  cadrul  ghidului  de  finanțare  al  programului  RO-MEDIU -  Apel  de  propunri  'Măsuri  de

reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”, care se regăsește

la următorul link de pe pagina de internet a programului, 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Feeagrantsmediu.ro%2Fwp-content

%2Fuploads%2F2022%2F03%2FP1-ghid-_deseuri_RO.docx&wdOrigin=BROWSELINK

se  încurajează  realizarea  de  parteneriate  cu  parteneri  străini  din  Statele  Donatoare  (Islanda,

Liechtenstein, Norvegia), astfel că Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Moților nr.5,

cod 400001, publică prezentul    anunț de selecție   al unui    partener privat din unul din aceste state,

care să aibă domeniul de activitate în concordanță cu obiectivul specific al proiectului și care să

fie subscris rezultatelor prevăzute în cadrul obiectivelor programului. În cazul selectării unui astfel

de partener se preconizează a fi  semnată o  scrisoare de parteneriat,  ce se va depune împreună cu

proiectul menționat mai-sus.

Potențialul  partener  străin  privat  din  Statele  Donatoare  (Islanda,  Liechtenstein,  Norvegia)

trebuie să îndeplinească  condițiile de eligibilitate prevăzute la secțiunea 6.2 , punctul B („  Parteneri de

proiect din Statele Donatoare”  ) din cadrul Ghidului de finanțare al programului RO-MEDIU-Apel de

propuneri    'M  ăsuri  de  reducere  a  contaminării  cu  substanțe  periculoase  în  depozite  municipale

temporare”, precum și OBLIGATORIU să aibă domeniul de activitate  în concordanță cu obiectivul

specific al proiectului, care să fie subscris rezultatelor prevăzute de obiectivele programului.

Obiectivul specific   ale proiectului îl reprezintă reducerea contaminării cu substanțe periculoase

în depozitul municipal temporar din Cluj-Napoca, situat pe str.Platanilor F.N , prin implementarea unei

soluții inovatoare și prietenoasă cu mediul care să contribuie la finalul implementării  proiectului la

acțiuni de reducere a cantității de deșeuri și de amenajare a terenlui pe care se află rampa temporară.

Activitățile din cadrul proiectului pentru care municipalitatea clujeană intenționează realizarea

unui parteneriat cu un partener străin din Statele Donatoare   sunt:

1.  Asigurarea  expertizei  și  consultanței necesare  implementării  soluției  inovatoare  și

prietenoasă  cu  mediul  în  vederea   reducerii contaminării  cu  substanțe  periculoase  în  depozitul

municipal temporar din Cluj-Napoca;



2.Transfer de „know-how” și facilitarea de schimburi de experiență, inclusiv prin asigurarea

de vizite de studiu a municipalității clujene și de implicare activă în cadrul conferinței proiectului cu

actorii cointeresați (mediul economic, academic, ONG-uri) de măsurile de reducere a contaminării cu

substanțe periculoase în depozitul municipal temporar din Cluj-Napoca;

3.Sprijin în realizarea unui ghid  de bune-practici  privind soluția inovativă de reducere a

contaminării cu substanțe periculoase în depozitul municipal temporar din Cluj-Napoca;

Potențialul  partener străin  din  Statele  Donatoare va  depune un  dosar  de  candidatură în

vederea evaluării și selectării acestuia, care va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

-Scrisoare de intenție de parteneriat din care să reiasă implicarea acestuia pe activitățile parteneriale

prevăzute în proiect, menționate mai-sus

-Declarație pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute la secțiunea

6.2  ,  punctul  B („Parteneri  de  proiect  din  Statele  Donatoare”)  din  cadrul  Ghidului  de  finanțare  al

programului RO-MEDIU-Apel de propunri 'Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase

în depozite municipale temporare”;

-Document oficial din care să rezulte că domeniul de activitate al acestuia este în concordanță cu

obiectivul  specific  al  proiectului, care  să  fie  subscris  rezultatelor  prevăzute  de  obiectivele

programului.

Dosarul se va depune prin poștă până la data de 16.05.2022, ora 14.00, către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, STR.MOTILOR NR.5, COD POȘTAL 400001

SAU scanat on-line la adresa de e-mail: mirela.nicoschi@primariaclujnapoca.ro, cu specificația pe

plic sau în subiectul  e-mail-ului:

 „În  atenția Comisiei de Evaluare și Selectie-DOSAR DE CANDIDATURĂ PARTENER STRĂIN

pentru  proiectul  din  cadrul  programului  RO-MEDIU,  Apel  de  propunri  'Măsuri  de  reducere  a

contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”

mailto:mirela.nicoschi@primariaclujnapoca.ro


Announcement of selection of a private partner from the Donor States (Iceland, Liechtenstein, Norway) of

the RO-ENVIRONMENT Program, in order to submit for financing the project

"Temporary disused ramp, protected Cluj community"

financed by EEA and Norwegian grants

In the framework of the RO-ENVIRONMENT funding guide - Call for proposals 'Measures to

reduce the contamination of  dangerous substances  in  temporary municipal  landfills',  which  can  be

found at the following link on the website of the program,

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Feeagrantsmediu.ro

%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F03%2FP1-ghid-

_deseuri_RO.docx&wdOrigin=BROWSELINK

partnerships  with  foreign  partners  from  the  Donor  States  (Iceland,  Liechtenstein,  Norway)  are

encouraged, so that the Municipality of Cluj-Napoca, based in Cluj-Napoca, str.  Moţilor nr.5, code

400001, publishes this selection announcement of a private partner from one of these states, whose field

of activity is in line with the specific objective of the project and who is subscribed to the results set out

in the objectives of the program. In the case of the selection of such a partner, a letter of partnership is

expected to be signed, which will be submitted together with the project mentioned above.

Potential foreign private partners from Donor States (Iceland, Liechtenstein, Norway) must meet

the eligibility requirements set out in Section 6.2, point B ("Donor States Project Partners") of the RO-

ENVIRONMENT-Funding  Guide  proposals  'Measures  to  reduce  the  contamination  of  dangerous

substances in temporary municipal landfills', as well as MANDATORY to have the field of activity in

accordance with the specific objective of the project, to be subscribed to the results provided by the

objectives of the program.

The specific objective of the project is to reduce the contamination with dangerous substances in

the temporary municipal landfill in Cluj-Napoca, located on Pl. Platilorilor F.N, by implementing an

innovative  and  environmentally  friendly solution  that  will  contribute  to  waste  and landscaping on

which the temporary ramp is located.

The  activities  within  the  project  for  which  the  Cluj  municipality  intends  to  establish  a

partnership with a foreign partner from the Donor States are:

1. Ensuring the expertise and consultancy necessary for the implementation of the innovative and

environmentally friendly solution in order to reduce the contamination with dangerous substances in the

temporary municipal landfill in Cluj-Napoca;



2. Transfer of know-how and facilitation of exchanges of experience, including by providing study

visits to the municipality of Cluj and active involvement in the project conference with stakeholders

(economic,  academic,  NGOs)  by  the  measures  of  reduction  of  contamination  with  dangerous

substances in the temporary municipal landfill in Cluj-Napoca;

3. Support in the realization of a guide of good practices regarding the innovative solution to reduce

the contamination with dangerous substances in the temporary municipal landfill in Cluj-Napoca;

The potential foreign partner from the Donor States will submit an application file for its evaluation

and selection, which will include the following documents:

- Letter of intent of partnership stating its involvement in the partnership activities provided for in the

project, mentioned above

-Declaration on your own responsibility  that  you meet  the  eligibility  requirements  set  out  in

Section  6.2,  point  B  ("Donor  State  Project  Partners")  of  the  RO-ENVIRONMENT-Call  for

Proposals  'Financing  Measures'  Measures  to  reduce  contamination  with  hazardous  substances  in

temporary municipal depots ”;

-Official document showing that its field of activity is in accordance with the specific objective of

the project, to be subscribed to the results provided by the objectives of the program.

The file will be submitted by mail until 16.05.2022, at 14.00, to:

CITY HALL OF CLUJ-NAPOCA MUNICIPALITY,  STR.MOTILOR NR.5,  POSTAL CODE

400001 OR   scanned online at the e-mail address: mirela.nicoschi@primariaclujnapoca.ro, with the

specification on the envelope or in the subject of the e-mail:

  "For  the  attention  of  the  Evaluation  and  Selection  Committee-FOREIGN  PARTNER

CANDIDATURE FILE for the RO-ENVIRONMENT project project, Call for Proposals' Measures

to reduce the contamination with dangerous substances in temporary municipal landfills"


