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                                                     Comunicat de presă  
Data: 22  Noiembrie 2021 

   
Lansare proiect  “Regenerarea urbană a cartierului de blocuri din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, 

etapa I” 
Primăria Orașului Năsăud, în calitate de partener in cadrul proiectului  “Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest 

pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană 
pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și 
servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479 a încheiat cu Agenția de 
Dezvoltare Regionala Nord-Vest Acordul de parteneriat nr.40781/17.12.2020 în baza căruia s-a semnat Contractul de servicii nr. 
40994/08.11.2021, de realizare a documentației  tehnice (Studiu de Fezabilitate + Proiect Tehnic) aferent investiției „Regenerarea 
urbană a cartierului de blocuri Grăniceri Sud, Năsăud, Județul Bistrița- Năsăud -etapa I”, cod smis 143479, proiect care se va derula 
pe o perioadă de 39 de luni și include perioada garanției de 36 de luni.  

Obiectivul acestui acord este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie  a fiecărei părți la 
bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente “Sprijin la nivelul regiunii de 
dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile mobilitate 
urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere 
școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479, 
proiect finanțat în cadrul Programului Operațional  Asistență Tehnică 2014-2020 pe Axa Prioritară 1-Acțiunea 1.1.1. ,,Asistență 
orizontală  pentru beneficiarii fondurilor FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și 
pentru potențialii beneficiari FESI. ” 

Scopul proiectului “Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada 
de programare 2021- 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și 
orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479 este acela de a elabora documentația tehnico-economică necesară 
proiectelor de investiții în domeniul/ domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, 
inclusiv variantele de ocolire și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii 
publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de 
programare 2021-2027 și anume: Proiectul:  “Regenerarea urbană a cartierului de blocuri din orașul Năsăud, județul Bistrița-
Năsăud, etapa I”. 
      Proiectul este finanțat Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, 
Autoritatea de Management este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, beneficiar ADR Nord-Vest (Lider de parteneriat) și 
U.A.T. Orașul Năsăud (membru nr.17), conform Contractului de finanțare nr.1.1.149/01.11.2021, cod smis 143479, (POAT 2014-
2020).  Valoarea totală a proiectului: 14.514.471,45 lei, din care aasistență financiară nerambursabilă: 14,044,363.06 lei. 

     Valoarea contractului de servicii de proiectare (S.F.+ PTh + Asistență tehnică), conform propunerii financiare este de 
466.875,00 Lei, la care se adaugă 88.706,25 Lei, reprezentând T.V.A., din care 98% fonduri nerambursabile și 2% co-finanțare de 
bugetul local. 

Persoană de contact: Carmen-Camelia Soare, Manager de proiect 
E-mail: pon@primarianasaud.ro /Tel. 0263361026/ www.primarianasaud.ro 
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