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Titlul proiectului: "Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 18",  

Cod proiect: C5-A3.1-20 

Comunicat de presă 
 

Primăria Municipiului Bistrița anunță semnarea contractului de finanțare nr. 130910/21.11.2022 
pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 18”, proiect nr. 
C5-A3.1-20, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR). 
Perioada de implementare a proiectului este de 21 de luni, în perioada 01.03.2022- 13.12.2023, 
această perioadă cuprinzând și activități realizate înainte de semnarea contractului de finanțare. 

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

 

Obiectivul specific: îmbunătățirea eficienței energetice a 8 clădiri rezidențiale multifamiliale situate 
în municipiul Bistrița:  Str. Mesteacănului, Nr. 2; Intrarea Zorelelor, Nr. 2; Str. Arțarilor, Nr. 26, Bl. O2; 
Piața Centrală, Nr. 34-36; Str. Vasile Alecsandri, Nr. 17; Str. Colibiței, nr. 2; Str. Colibiței, nr. 14;  
Str. Colibiței, nr. 28. 
 

Proiectul va sprijini activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv: reabilitarea termică a elementelor de 
anvelopă a clădirii, a șarpantelor, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice 
și reabilitarea/ modernizarea instalațiilor de iluminat pentru spațiile comune, precum si instalare a 7 
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 – Valul Renovării, Operațiunea A3 Renovare energetică moderată 
sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. 

Valoarea totală a proiectului este de 21.958.890,61 lei cu TVA, din care 18.452.849,25 lei este 
valoarea eligibilă din PNRR și 3.506.041,36 lei este valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din 
PNRR. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de beneficiari. 

 
Persoană de contact: Dan Oprea – 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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