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Titlul proiectului: "Cresterea eficienței energetice a cladirii Gradinitei cu program normal nr. 7, 

Strada  C.R. Vivu nr. 35" 

Cod proiect: C5-B2.2.a-10 

Comunicat de presă 
 

Primăria Municipiului Bistrița anunță semnarea contractului de finanțare nr. 130605/18.11.2022 

pentru proiectul "Cresterea eficienței energetice a cladirii Gradinitei nr. 7, Strada  C.R. Vivu nr. 35”, 

proiect nr. C5-B2.2.a-10, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR). 
Perioada de implementare a proiectului este de 39 de luni, în perioada 22.09.2021- 13.12.2024, 
această perioadă cuprinzând și activități realizate înainte de semnarea contractului de finanțare. 

Scopul proiectului este de a renova energetic clădirea, cu impact asupra reducerii emisiilor de dioxid 
de carbon și a volumului de energie primară consumată. 

 

Obiectivul specific: cresterea eficienței energetice a clădirii Gradinitei nr. 7, Strada  C.R. Vivu nr. 35" 
 

Proiectul va sprijini activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei 
energetice a clădirii Gradinitei, astfel: izolarea termica a fatadei, parte opaca si parte vitrata, 
reabilitarea/modernizarea  instalatiei de iluminat, inlocuirea corpurilor de iluminat incandescent cu 
unele cu tehnologie tip led, precum si instalarea unei stații de încărcare rapidă pentru mașinile 
electrice aferente clădirilor (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație. 
Apelul de proiect este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și 

finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul I. -

Tranziția verde, Componenta C5 – Componenta C5 – valul renovării, Axa 2  - Schema de granturi 

pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică 

moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.080.803,40 lei cu TVA, din care 908.238,15 lei este valoarea 
eligibilă din PNRR și 172.565,25 lei este valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR. 
Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de beneficiari. 

 
Persoană de contact: Dalia Moisei – Asistent de proiect     Primar  
e-mail: primaria@primariabistrita.ro       Ioan Turc 
telefon 0263-223923, 0263-224706 
 
 
 

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 
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