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Titlul proiectului: 

„Înființare a două centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Bistrița"  

cod proiect: C3I1AO122000013  

Comunicat de presă 

Primăria Municipiului Bistrița anunță semnarea contractului de finanțare nr. C3-I1.A.1-
51598/16.11.2022 pentru proiectul ”Înființare a două centre de colectare prin aport voluntar în 
municipiul Bistrița”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2022/C3/S/I.1.A. 

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni, în perioada 16.11.2022- 30.09.2024. 
Obiectivul general al proiectului este accelerarea procesului de extindere și modernizare a 

sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de 
prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și 
tranziției la economia circulară. 

Obiectivul specific al proiectului este dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, 
prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a 
deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a 
tranziției la economia circulară. 

Proiectul va sprijini activități/acțiuni specifice realizării de investiții necesare înființării a două 
centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Bistrița - Valea Boilor, respectiv localitatea 
componentă Sărata - lângă Parcul industrial, pentru optimizarea sistemul integrat de gestionare a 
deșeurilor și asigurarea premiselor pentru atingerea indicatorilor legați de colectarea selectivă a 
deșeurilor din municipiul Bistrița. 

Apelul de proiect este gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat din 
fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul I. - Tranziția 
verde, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și 
completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la 
nivel de orașe/commune, Subinvestiția I1.a ”Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”. 

Valoarea totală a proiectului este de 9.911.834,44 lei cu TVA, din care 7.661.272,64 lei este 
valoarea eligibilă din PNRR și 2.250.561,80 lei este valoarea cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA 
aferent cheltuielilor eligibile. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi 
asigurate de beneficiar. 

 

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