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Cuvânt înainte 
adresat de Reprezentantul Rezident 
al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România 

 

 

Agenda Locală 21 (AL21) a fost elaborată şi adoptată la Summitul Mondial de la Rio de Janeiro în 1992, ca 
instrument de promovare a conceptului dezvoltării durabile. După zece ani, la Johannesburg în 2002, al II lea Summit 
global promovează AL21 ca principalul instrument în realizarea bunăstării populaţiei lumii. Dedicată administraţiei 
locale, AL21 stabileşte prin participare publică un echilibru între dezvoltarea economică, echitatea socială şi protecţia 
mediului. 

Conceptul dezvoltării durabile determină o reevaluare permanentă a legăturilor dintre om şi natură şi pledează pentru 
solidaritatea între generaţii ca singura opţiune viabilă pentru dezvoltarea pe termen lung.  

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din România sprijină activ dezvoltarea durabilă prin asistenţa acordată 
în cadrul proiectului său de “Construire a capacităţilor locale de implementare a Agendei Locale 21 în România”. 
Proiectul a fost implementat în 9 oraşe-pilot, în perioada 2000-2002, în 13 oraşe în perioada 2003-2004, iar în 
perioada 2004 – 2005 s-au finalizat încă 3 oraşe şi un judeţ. Proiectul acoperă în fiecare an un set de oraşe şi se află 
sub coordonarea Centrului Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, agenţia de implementare a PNUD pentru AL21. 

Procesul participativ de elaborare a fost unic, stimulând energia cetăţenilor, a sectorului privat, a mediului academic, a 
ONG-urilor şi a autorităţilor locale. Toţi aceştia s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor, iar eforturile lor colective au dat 
naştere prezentului document. Acest raport îşi are rădăcinile în necesităţile şi ideile locale, devenind  o mărturie a 
eforturilor, energiei şi entuziasmului lor. Fie prin furnizarea de informaţii, fie prin acordarea de asistenţă tehnică, fie 
prin participarea directă, întreaga comunitate a avut o contribuţie enormă la succesul acestuia.  

Rezultatul este o strategie coerentă, cu un plan concret de acţiune şi de implementare. Ambele oferă o garanţie 
practică a faptului că proiectul poate răspunde necesităţilor comunităţii şi că reprezintă o contribuţie importantă la 
dezvoltarea durabilă în România. Felicit şi mulţumesc tuturor celor care au contribuit la succesul său.   
 

 

 

 

 

Soknan Han Jung 

Reprezentant Rezident 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare  
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Cuvânt înainte 
adresat de Primarul Municipiului Bistriţa

Agenda Locală 21 – Strategia de Dezvoltare Durabilă 
a Municipiului Bistriţa pentru perioada 2005 – 2015, 
propune o viziune asupra necesităţii dezvoltării 
economice şi sociale, corelată în mod armonios cu 
protecţia şi îmbunătăţirea stării mediului. 

Prosperitate este acronimul ales în mod fericit de 
colectivul care a elaborat Agenda Localã 21. 
Viziunea de dezvoltare pe termen mediu şi lung a 
municipiului Bistriţa, are în fond ca principală 
procupare găsirea strategiei optime care să asigure 
PROSPERITATE tuturor membrilor comunităţii. 

Protecţia mediului, Regenerare urbană, Ocuparea 
forţei de muncă, Servicii de calitate în: 
administraţie, educaţie, sănătate, servicii publice, 
Parteneriat public – privat, Economia resurselor, 
Reabilitarea centrului istoric, Infrastructură edilitară 
şi transport durabil, Turism şi agrement, Atragerea 
şi încurajarea investiţiilor, Transparenţa deciziilor, 
Egalitatea şanselor, coeziune economică şi socială 
- iată multitudinea problemelor pe care Bistriţa şi le 
propune să le atingă. 

Unul dintre obiectivele cele mai generoase ale 
acestui demers rămâne însă stimularea cooperării 
administraţiei publice cu societatea civilă, 
antrenarea cetăţeanului în actul decizional, în 
identificare soluţiilor optime la problemele care îi 
afectează în mod direct traiul, implicarea  
conştientă şi directă a cetăţenilor în procesul 
decizional şi nu doar acceptarea hotărârilor 
administraţiei locale.   

Sunt convins că şi datorită acestui proiect, Bistriţa 
are toate şansele să devină în viitorul apropiat un 
exemplu de succes pentru ceea ce presupune 
concepţia de dezvoltare durabilã în România 
secoloului XXI. 

Doresc să mulţumesc tuturor celor care au 
contribuit la elaborarea acestui document, a cărui 
importanţă este decisivă pentru ceea ce va deveni 
Bistriţa în următorii ani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primar 
Ing. Vasile Moldovan 
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I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILÃ 

I.1 EVALUAREA CAPITALULUI 
NATURAL 

I.1.1. Mediul natural 

I.1.1 Aşezarea geografică – lat / long. 47.1° N 
24.5° E 

Oraşul Bistriţa, municipiu - reşedinţă a judeţului 
Bistriţa-Năsăud este aşezat în depresiunea Bistriţa, pe 
cursul inferior al râului Bistriţa Ardeleană, la altitudinea 
de 358 m. În cadrul judeţului, oraşul are o poziţie 
central - sud - estică. 

Depresiunea Bistriţa aparţine Dealurilor Bistriţei, o 
subdiviziune a Podişului Transilvaniei şi au ca limită la 
N şi NV culoarul Someşului Mare, la SV Valea Dipşei 
până la Şirioara şi mai departe culoarul Şieului până la 
confluenţa cu Someşul Mare. La E limita este dată de 
o denivelare de câteva sute de metri faţă de Munţii 
Călimani şi Bârgău. 

Depresiunea Bistriţa se leagă la sud-vest de culoarul 
Şieului, închis de culmea Şieului, iar la nord - est se 
continuă cu culoarul depresionar Livezile - Bârgău. 

Culmile deluroase care străjuiesc oraşul sunt orientate 
pe direcţia NE - SV şi sunt reprezentate prin Dealurile 
Cetăţii la NV (dealul Cetăţii 680m, dealul Ruja 475m, 
dealul Schulerwald 469m, dealul Hebăl 546m), Mocilor 
(Jelnei) 607m şi Budacului 475m, la SE. 

I.1.2 Relieful 

Din cauza reliefului montan, cu vegetaţie bogată, 
microclimatul Bistriţei prezintă caracteristicile unei 

localităţi situate la o altitudine mai înaltă decât cea 
reală, de 350 m. 

I.1.3 Clima 

Datorită poziţiei geografice, judeţul Bistriţa – Năsăud 
se situează în sectorul cu climă continentală 
moderată, cu influenţe ale maselor de aer dinspre 
Oceanul Atlantic, dar şi cu pătrunderi temporare, mai 
ales iarna, de aer polar. 

În cadrul judeţului, municipiul Bistriţa are o climă 
temperat-continentală, cu veri relativ umede şi 
călduroase, iar iernile mai puţin uscate şi 
reci.Temperatura medie anuală la Bistriţa este de  8,3 
grade Celsius, maxima absolută fiind înregistrată la 16 
august 1952, 37,6 grade Celsius, iar minima absolută 
la 18 ianuarie 1963 ( 33,8 grade Celsius).Luna cea 
mai rece este ianuarie, cu o medie anuală de -4,7 
grade Celsius, iar cea mai caldă este iulie, media 
anuală fiind de 18,9 grade Celsius. 

Data medie de apariţie a primului îngheţ este 4 
octombrie, iar a ultimului  29 aprilie, durata medie a 
intervalului fără îngheţ fiind de 158 de zile. Numărul 
mediu al zilelor de vară este de 52 (temperaturi 
maxime mai mari de 25 grade Celsius), iar al celor de 
iarnă de 33 (temperaturi maxime sub 0 grade Celsius). 

Vânturile dominante bat din sectorul vestic în timpul 
verii şi din sectorul nord-estic iarna. Media anuală a 
precipitaţiilor căzute este de 680 mm, luna cea mai 
ploioasă fiind iunie (90 mm), iar cea mai secetoasă 
februarie (20 mm). Durata medie a menţinerii stratului 
de zăpadă este de 65 zile, grosimea maximă  atinsă 
fiind de 52 cm. 

I.1.4 Resurse primare şi secundare 

Resursele municipiului sunt asigurate atât de capitalul 
natural existent în zonă, cât şi de capitalul antropic, 
realizat de agenţii economici care fiinţează pe teritoriul 
acestui centru urban. 
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Dintre ele, apa şi solul sunt esenţiale pentru creşterea 
prezentă şi viitoare a municipiului, de existenţa lor, în 
cantitatea şi calitatea necesară, depinzând 
durabilitatea dezvoltării. 

Dealurile din apropierea municipiului sunt împodobite 
cu păşuni, fâneţe, livezi de meri, peri, cireşi, pruni, 
nuci şi păduri de foioase. În aceste păduri specia 
dominantă este gorunul la care se adaugă carpenul, 
frasinul, salcâmul, cireşul, lemnul câinesc, cornul, 
alunul, socul, etc. 

Prin pădurile de gorun din jurul municipiului pot fi 
întâlnite animale specifice zonei de deal: iepure, 
vulpe, cerb, căprioară, mistreţ. 

Sub covorul vegetal menţionat s-au format soluri 
brune argiloiluviale care permit practicarea pomiculturii 
pe mari suprafeţe. 

Apa  

Reţeaua hidrografică 

Municipiul Bistriţa, reşedinţa administrativă a judeţului 
Bistriţa-Năsăud, este şi principalul centru industrial şi 
urban. Municipiul este amplasat pe cursul inferior al 
râului Bistriţa, care îl străbate pe o lungime de 18 km. 
Principalii afluenţi ai acestui râu sunt: pârăul Slătiniţa, 
pârâul Tărpiu şi pârâul Ghinda. 

Teritoriul municipiului este traversat de Râul Bistriţa 
Ardeleană, care îşi are izvoarele în Munţii Călimani, 
sub culmea Viişoara-Străcior-Bistricior-Ţuţurgău şi se 
varsă în Şieu la Sărăţel. Debitul mediu anual al râului 
este de 7,28 mc/s. În perimetrul municipiului Bistriţa, 
râul are ca afluenţi Ghinda (cu izvoarele în Piemontul 
Călimanilor) şi Valea Căstăilor (Tărpiul, cu izvoarele 
sub Dealul Cetăţii şi Dealul Ciuha). Debitul acestor 
pâraie este nesemnificativ. 

În partea de nord-est a municipiului, cursul râului 
Bistriţa a fost barat, formându-se un mic lac de 
acumulare pentru regularizare şi agrement. 

Râul Bistriţa Ardeleană traversează oraşul Bistriţa de 
la est către vest. 

Afluenţii de dreapta ai râului Bistriţa sunt Valea 
Slătiniţei (în cartierul Unirea), Valea Rusului (în zona 
Staţiei de Tratare apă) şi Valea Căstăilor  (în zona 
M.A.T – Abator). 

Afluenţii de stânga sunt Valea Ghinzii şi Valea 
Lempeş (zona peste podul Budacului). 

Resursele de apă potabilă 

Râul Bistriţa reprezintă sursa de alimentare cu apă 
potabilă a populaţiei municipiului Bistriţa. Captarea se 
face atât din suprafaţa râului, cât şi din subteran – 
lunca râului Bistriţa.  

Necesarul total de apă este de 30.267 m3/zi, iar 
cerinţa de apă este de 35.412 m3/zi. În cursul anului 
2003, la Bistriţa a fost prelevat un volum de 13.693,9 
mii mc apă din cele 2 surse de alimentare: 

• Cuşma cu un debit de 20,0 l/s.( captări de izvoare, 
desnisipator, conductă de aducţiune veche OL.-
150 mm ( dublată de o conductă nouă de 
aducţiune OL-200 mm) Cuşma Bistriţa, şi 
rezervoare de înmagazinare a apei, cu un volum 
total de 1.300 mc, în zona Drumul Ghinzii din 
Bistriţa, din care două rezervoare de 300 mc şi un 
rezervor de 700 mc. 

• Suprafaţă râu Bistriţa, prin intermediul unei staţii de 
tratare complexe cu o capacitate de 1.300 l/s, 
amplasată în amonte de municipiul Bistriţa, în 
partea de est a oraşului, pe malul drept al râului 
Bistriţa Ardeleană. 

Există o rezervă de apă subterană având un debit de 
cca. 60 l/s care poate fi folosită prin captări cu drenuri 
pe malul stâng al râului Bistriţa Ardeleană, în amonte 
de oraş. Datorită colmatărilor în timp a acestei surse, 
ea a fost trecută în conservare, nefiind folosită în 
prezent. 
Resurse de ape minerale 

Apele minerale sunt o resursă naturală importantă, de 
cele mai multe ori însă insuficient pusă în valoare.  

În zona municipiului Bistriţa sunt de menţionat apele 
sărate de la Slătiniţa şi apele sulfuroase de la 
Viişoara. Amplasamentul fostelor băi se află astăzi pe 
teritoriul administrativ al comunei Feldru, dar accesul 
principal se face din Slătiniţa ( 2 km ). 
Resursele de sol şi potenţialul productiv al 
acestora 

Datorită amplasării sale într-o zonă de interferenţă 
geomorfologică, pantele versanţilor au valori diferite. 
Panta generală are între 6-8 0, iar tuosa Bistriţei şi 
Şieului au o pantă cuprinsă între 1-3 0 bine dezvoltată 



   15 

B I S T R I T A  

 

şi fragmentată de mai multe văi colectate de cele două 
râuri.  

Solurile s-au format pe depozite de argile, nisipuri şi 
aluvocoluviale. Nivelul pânzei de apă freatică diferă în 
funcţie de relief şi de strategie. Pe versanţi, apa 
freatică se află la adâncime mai mare de 10 m. La 
poalele versanţilor şi pe terase apa freatică se află la 
2-5 m, iar pe lunca Bistriţei şi  a Şieului la adâncimea 
de 1,5 - 2 m.    

Printr-o acţiune permanentă şi sistematică, factorii 
naturali au contribuit la formarea următoarelor tipuri de 
sol : 

• sol brun argiloiluvial pseudogleizat     

• sol brun luvic pseudogleizat moderat  
• luvisol albic pseudogleiyat moderat 
• sol negru clinohidromorf 
• erodisol argiloiluvial pseudogleizat moderat 
• sol aluviol tipic 

Teritoriul agricol al municipiului Bistriţa se află într-o 
diversitate de stări calitative, existând terenuri cu 
fertilitate ce se încadrează în categoriile IV-V. 

Încadrarea terenurilor agricole din municipiul Bistriţa pe 
zone de fertilitate şi favorabilitate pe localităţi 
componente : 

Localizare Grad de fertilitate 

Bistriţa IV 

Ghinda V 

Sărata IV 

Sigmir V 

Slătiniţa V 

Unirea IV 

Viişoara   IV 
Factori degenerativi ai solului 

Datorită aşezării sale la interferenţa unor structuri 
geomorfologice diferite, cu o largă diversitate a 
formelor de relief, perimetrul municipiului Bistriţa este 
puternic afectat de toate categoriile de factori 
degenerativi ai solului. În funcţie de grupele de soluri, 
există procente ridicate de aciditate sau salinizare, 
exces de umiditate şi inundabilitate, compactitate, 
eroziune, alunecări şi ravene. 

Această situaţie presupune reevaluarea tuturor 
proiectelor de limitare a efectelor negative produse de 
factorii degenerativi ai solului. 

Spaţiile verzi 

Spaţiile verzi din municipiul Bistriţa se întind pe o 
suprafaţă totală de 54,450 ha, distribuită astfel: 

- Parcuri, scuaruri, peluze, plantaţii florale 
109.838 mp 

- Spaţii verzi aferente ansamblurilor de locu-
inţe 353.306 mp 

- Spaţii verzi în zona industrială 81.378 mp 
Unui bistriţean, îi revine, în medie, circa jumătate din 
spaţiul verde acceptat de normele internaţionale 
(aproximativ 6,7 mp/locuitor, faţă de 12 mp/locuitor, 
cât este limita acceptată la nivel internaţional), la care 
se adaugă şi 386,29 mp pădure /locuitor . 

În această suprafaţă este inclus Parcul Municipal. În 
prezent, Parcul Municipal se întinde pe 7 ha, din care 
4 ha reprezintă spaţiile verzi şi 3 ha aleile. Suprafaţa 
spaţiilor verzi se împarte în 76 de parcele de diferite 
mărimi şi totalizează 1.487 arbori şi 352 arbuşti. 

Pe arterele de circulaţie ale municipiului sunt plantaţi 
4.770 arbori de aliniament, speciile dominante fiind 
Acer (23%), Robinia (22%) şi Tillia (19%). 

În zonele cu plantaţii florale se folosesc anual cca. 
220.000 plante anuale şi bienale. 

Vegetaţia forestieră 

Municipiul Bistriţa şi localităţile sale componente 
beneficiază de o însemnată suprafaţă de pădure, ce 
contribuie la modificarea sensibilă a climatului, 
primenind aerul şi asigurându-i o compoziţie normală, 
îndulcind extremele de temperatură, mărind 
umiditatea, frânând viteza vânturilor, favorizând 
depunerea zăpezii şi reducând evaporarea. Suprafaţa 
forestieră este de 3.112 ha amplasată în jurul 
municipiului Bistriţa şi localităţile componente după 
cum urmează: 

Bistriţa -         1.132 ha 

Sărata   42 ha 

Ghinda  551 ha 

Unirea  548 ha 

Viişoaa   410 ha 
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Sigmir  243 ha 

Slătiniţa              186 ha 

Întreaga suprafaţă de pădure este răspândită uniform 
şi fără a fi intercalată cu alte păduri proprietate, motiv 
pentru care o dată cu punerea în posesie a acestor 
terenuri s-a putut prelua şi personalul (pădurari), ce 
asigură paza şi întreţinerea lor. 

Geografic, fondul forestier proprietate publică a 
municipiului este situat în sectorul median al dealurilor 
Bistriţei. 

Din punct de vedere fitoclimatic, pădurile din U.B. I 
Bistriţa sunt situate în etajul de gorunete, făgete şi 
goreuneto-făgete. 

Limitele U.B. sunt naturale (culmi şi ape) şi artificiale, 
învecinându-se la nord cu Ocolul Silvic Valea Şieului 
şi U.B. II Livezile, la est Composesoratul Cuşma, la 
sud şi vest Ocolul Silvic Valea Şieului. Fondul forestier 
este împărţit în 28 trupuri (bazinete) de pădure. 

Corespunzător obiectivelor social economice şi 
ecologice s-au stabilit funcţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească aceste păduri. Ca urmare, arboretele au 
fost încadrate în grupe, subgrupe şi categorii 
funcţionale, după cum urmează: 

Grupa I: 

1.1 A – pădurile situate în perimetrele de protecţie a 
izvoarelor de apă potabilă  - 2,3 ha 

1.2 A – pădurile situate pe stâncării, pe grohotişuri, pe 
ternuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu 
înclinare mai mare de 350 –   76,4 ha;  

1.2 H – pădurile situate pe terenuri alunecătoare – 0,7 
ha; 

1.4 B – pădurile din jurul municipiului Bistriţa – 1.358.3 
ha; 

1.4 J – pădurile de interes cinegetic deosebit, stabilite 
de Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
– 371 ha; 

1.4 K –pădurile care protejează obiective speciale, 
stabilite de Ministerul Agriculturii Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale – 17,9 ha ; 

1,5 H – pădurile stabilite ca rezervaţii pentru 
producerea de seminţe forestiere şi conservării 
genofondului forestier, cuprinse în catalogul 
rezervaţiilor de seminţe – 127,8 ha; 

Grupa a II-a: 

2.1 B – pădurile destinate să producă, în principal 
arbori groşi de calitate superioară pentru lemn de 
cherestea – 1.008,9 ha; 

2.1 C – pădurile destinate să producă, în principal, 
arbori mijlocii şi subţiri pentru celuloză, construcţii 
rurale şi alte utilizări – 141,6 ha; 

TOTAL U.B. : 3.104,9 ha  

În urma cartărilor staţionale au fost identificate 4 clase 
de sol, cu 9 tipuri şi subtipuri de sol. Cele mai 
răspândite tipuri de sol sunt: 

• brun luvic pseudogleizat – 26% 
• brun eumezobazic – 25% 
• brun luvic tipic – 23% 
• brun argiloiluvial tipic – 13% 

Au fost identificate 10 tipuri de staţiune şi 17 tipuri de 
pădure. 

Din punct de vedere al bonităţii, pe 32% din suprafaţa 
unităţii se găsesc staţiuni de bonitate superioară şi pe 
68% din suprafaţă staţiuni de bonitate mijlocie. 

Situaţia fondului forestier pe categorii de folosinţă: 

Fond Forestier total  - 3.136,6 ha 

Terenuri acoperite cu pădure - 3.104,9 ha 

Terenuri care servesc nevoilor de producţie silvică  -  
7,7 ha  

Terenuri care servesc nevoilor de administraţie 
forestieră - 19,3 ha 

Terenuri neproductive - 4,6 ha 

Ocupaţii şi litigii  - 0,1 ha 

Indicele de utilizare a fondului forestier este de 99,0%; 
0,9% reprezintă terenuri afectate gospodăririi silvice, 
iar 0,1% terenuri neproductive. 

Principalele caracteristici ale fondului forestier din U.B. 
I Bistriţa: 

Compoziţia : 43% GO; 28%CA; 13%FA; 6%MO; 
4%ST; 2%DT; 3%DM; 1%DR 

Clasa de producţie: 3,0 

Consistenţa: 0,78 

Creşterea curentă: 5,0 (mc/an/ha) 
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Volum mediu:  232 ( mc/ha) 

Volum total (mc) 720.425 

Structura posibilităţii pădurii (produse principale, 
conservare, produse secundare, tăieri de igienă): 

- Produse principale.................8.500 mc/an 
- Tăieri de conservare................... 96 mc/an 
- Produse secundare...............1.446 mc/an 
- Tăieri de igienă..........................100 mc/an 

Volum Total pe Unitatea de Bază - 10.142 mc/an 

Unitatea de Bază I Bistriţa face parte din fondurile de 
vânătoare 210 Dumitra; 22 Poieni; 23 Cuşma; 24 
Simioneşti. Vînatul principal este mistreţul şi căpriorul 
iar cel secundar cerbul carpatin. La acestea  se 
adăugă speciile de răpitoare: lupul, jderul, vulpea, 
pisica sălbatică . Se menţionează prezenţa în faună a 
cocoşului de munte. Fondurile de vânătoare se 
încadrează în categoria a II-a de bonitate pentru 
speciile menţionate. 

Instalaţiile de transport au o lungime de 41,5 km, din 
care drumuri publice 29,2 km şi drumuri forestiere 
12,3 km. Acestea asigură accesibilitatea fondului 
forestier în proporţie de 100%. 

Prin programul de amenajare a fondului forestier 
proprietate a municipiului Bistriţa, în următorii 10 ani, 
se are în vedere crearea a trei zone de agrement 
pentru cetăţenii municipiului şi localităţilor 
componente, respectiv „Pădurea Schulerwald”, 
„Pădurea Codrişor” şi „Zona de agrement Slătiniţa”. 

Resursele minerale 

Argila comună 

Pe teritoriul administrativ al municipiului Bistriţa, 
resursa minerală aflată în exploatare este argila 
comună, ce se găseşte în zona Podului Jelnei, în 
Pădurea Schifferberg, cu o rezervă omologată în 1971 
de 11.950.000 tone. Amplasamentul acesteia, mult 
prea aproape de oraş şi într-o zonă cu manifestări de 
instabilitate şi alunecări de teren, nu va permite în 
viitor dezvoltarea activităţii. 

Există însă un alt zăcământ de argilă comună situat 
pe Valea Căstăilor, cu rezervă omologată în 1977 de 
10.968.000 tone. 

În Bistriţa mai există şi un zăcământ de nămol sărat cu 
rezervă neomologată. 

TUF vulcanic 
Dintre substanţele minerale utile, nemetalifere sunt 
prezentate pe teritoriul municipiului Bistriţa, tufurile 
vulcanice (Ghinda şi Viişoara). 

Resurse alimentare 

Municipiul Bistriţa poate asigura aprovizionarea 
populaţiei prin producţia de carne, lapte şi ouă, 
majoritatea societăţilor cu profil alimentar având 
centrele de tăiere (abatoare) şi prelucrare pe teritoriul 
oraşului, iar pe cele de achiziţie în imediata vecinătate 
a acestuia, la cel mult 20-30 km distanţă. De 
asemenea, producerea făinii şi a pâinii se face                     
prin unităţi specializate aflate pe raza municipiului, 
materia primă, grâul fiind cultivată şi produsă în 
cantităţi suficiente în zonele limitrofe. În ceea ce 
priveşte restul vegetalelor ( legume şi fructe), 
suprafeţele cultivate nu asigură o producţie suficientă 
întregii populaţii a oraşului, pieţele fiind aprovizionate 
din alte surse decât cele locale. 

În Bistriţa există următoarele capacităţi de 
prelucrare a producţiei agricole : 

• 22 unităţi de panificaţie cu o capacitate totală de 
prelucrare de cca 38 to/24 h 

• 4 unităţi de prelucrarea laptelui cu o capacitate de 
prelucrare de 38 000 l/24 h 

• 10 unităţi de abatorizare şi fabricarea preparatelor 
din carne, cu o capacitate de lucru de cca 5600 
to/an la abatorizare şi 950 to/an la preparate din 
carne. 

• 2 unităţi de prelucrarea legumelor şi fructelor cu o 
capacitate de prelucrare de conserve legume, 
fructe de 840 to/an. 

La acestea se adaugă unităţi de stocare, păstrare sau 
prelucrare a producţiei agricole. 

I.1.5 Calitatea factorilor de mediu 

Aer 
Reţeaua de monitoring a poluării de impact în 
municipiul Bistriţa cuprinde: 
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1)  4 puncte pentru măsurarea concentraţiilor medii de 
lungă durată (24 h) cu frecvenţa zilnică,  pentru 
indicatorii NH3, NO2, SO2.  Aceste patru puncte fixe 
sunt: 

S.C. IPROEB S.A. situat în zona industrială, S.C. 
URBANA S.A. respectiv zona SV municipiu, Staţia de 
tratare RAJA AQUABIS Bistriţa, Sediul A.P.M.  

2) 2 puncte de prelevare pentru monitorizarea 
pulberilor în suspensie, prin determinări de lungă 
durată (24 ore) cu frecvenţa săptămânală,  respectiv : 

Sediu APM şi SC MEFIL SA. 

3) 1 punct de prelevare pentru pulberile PM10, care 
sunt pulberi în suspensie cu diametru aerodinamic de 
10 microni, la sediul Primăriei Municipiului Bistriţa.  

4) 4 puncte de prelevare a pulberilor sedimentabile, 
prin determinări lunare, respectiv :  

Sediul APM, Staţia Meteorologică, Zona SV Bistriţa şi 
SC MEFIL SA. 

Din analiza probelor prelevate şi interpretarea perioadei 
2001-2003 se constată următoarele : 
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• monitorizarea indicatorului PM10 se face doar din 
anul 2003 când s-au efectuat un număr de 37 
determinări în punctul de prelevare, înregistrându-
se 10 depăşiri ( frecvenţa depăşirilor 26,3%); 
valoarea maxima inregistrata a fost de 0,099 
mg/mc ( în luna mai ); valoarea medie înregistrată 
în anul 2003 a fost de 0,04313 mg/mc, 
observându-se o uşoară depăşire faţă de valoarea 
limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane care 
este , ( conform Ordinului 592/2002) , de 0,04 
mg/mc ; 

Apă 

Calitatea apei potabile 

În conformitate cu Legea 458/8.07.2002, Direcţia de 
Sănătate Publică a judeţului Bistriţa-Năsăud  asigură 
supravegherea, inspecţia şi monitorizarea calităţii apei 
potabile. Supravegherea apei potabile se face prin 
prelevarea şi analiza probelor de apă din reţeaua de 

distribuţie, de două ori pe săptămână în 8 puncte de 
recoltare amplasate dispersat pe raza municipiului, şi 
zilnic in punctul de recoltare DSP. Pentru a aprecia că 
o apă este sigură, numărul probelor anuale care 
prezintă abateri calitative trebuie să fie sub 5% din 
totalul probelor analizate. 

Analize/an 2001 2002 2003 
Total analize(probe) 1.806 1.729 1.478 

Total parametri analizaţi 11.581 11.086 8.958 

Depăşiri chimic 80 44 66 

Depăşiri bacteriologic 23 21 4 
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În concluzie, apa furnizată prin reţeaua de distribuţie a 
municipiului Bistriţa apare ca sigură. De altfel, nu s-a 
înregistrat nici o epidemie hidrică în anii mentionaţi. 

Calitatea apei râului Bistriţa 

• Pentru cunoaşterea calităţii apelor curgătoare de 
suprafaţă utilizate în scopul potabilizării, pe 
teritoriul municipiului Bistriţa, în cursul anului 2003, 
s-au organizat campanii lunare de recoltare a 
probelor de apă în secţiunea priza Bistriţa.  

• Determinările de laborator au cuprins analize 
fizico-chimice şi microbiologice. Prelucrarea 
datelor s-a făcut în conformitate cu prevederile 
“Normelor de calitate pe care trebuie să le 
îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru 
potabilizare” şi a “Normativului privind metodele de 
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măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a 
probelor din apele de suprafaţă destinate 
producerii de apă potabilă”, aprobate prin H.G. 
100/07.02.2002.  

• În urma interpretării datelor furnizate de campaniile 
lunare efectuate în secţiunea de potabilizare – 
priza Bistriţa, au rezultat următoarele: 

- Calitatea apei în această secţiune se 
încadrează din punct de vedere fizico-chimic 
în categoria A2, încadrare determinată în 
principal de valorile înregistrate de 
indicatorul amoniu. S-au înregistrat depăşiri 
faţă de categoria A1 şi pentru indicatorii: 
suspensii (ianuarie, martie - 2 recoltări), 
CCO-Cr (martie - 3 recoltări, aprilie, iulie şi 
octombrie), CBO5 (octombrie) şi mangan 
(ianuarie). 

- În ceea ce priveşte indicatorii microbiologici 
s-au evidenţiat următoarele aspecte: 

- Din punct de vedere al coliformilor totali la 
recoltările din lunile martie, aprilie octombrie 
şi noiembrie s-au înregistrat valori care 
încadrează apa în categoria A2 (542-4.900 
coli/100 ml). La campaniile din lunile mai, 
iunie, iulie, august, septembrie şi decembrie 
valorile acestora a încadrat secţiunea în 
categoria A3 ( 5.420-16.090 coli/100 ml). 

- În toate campaniile de recoltare, valorile 
înregistrate pentru coliformi fecali, 
streptococi fecali şi salmonela încadrează 
cursul de apă în categoria A1. 

• Fluxul lent şi Fluxul informaţional rapid zilnic şi 
săptămânal, componentă a fluxului rapid din 
cadrul Monitoringului Naţional a Calităţii Apelor, 
ce asigură supravegherea operativă a calităţii 
apelor curgătoare de suprafaţă sub aspectul 
efectului imediat al impactului produs de 
poluările importante a fost efectuat în 
secţiunea: râul Bistriţa la Sărata . 
- Datele furnizate au scos în evidenţă situaţii 

în care au fost deversate ape insuficient 
epurate, atât de către agenţii economici 
industriali, cât şi de unităţile de gospodărie 
comunală. 

- Faţă de prevederile “Normativului privind 
obiectivele de referinţă pentru clasificarea 
calităţii apelor de suprafaţă” aprobat prin  
Ordinul nr. 1146/10.12.2002 referitoare la 

apele de suprafaţă s-au înregistrat 
următoarele situaţii:  

- Secţiunea Sărata: Valoarea minimă 
înregistrată pentru indicatorul CCO-Mn a 
fost 2,8 mg/l, iar cea maximă 11 mg/l. În 
lunile aprilie şi iulie s-a înregistrat depăşirea 
valorii indicatorului CCO-Mn-11 mg/l faţă de 
categoria a II-a de calitate (obiectiv de 
referinţă-10 mg/l) datorită fenomenelor 
hidrometeorologice aferente respectivelor 
perioade.    

- În ceea ce priveşte indicatorul N- NH4
+ , 

valoarea minimă înregistrată a fost 0,54 mg 
N/l, iar cea maximă 10,66 mg N/l. Depăşirea 
în permanenţă a valorii acestui indicator faţă 
de categoria a II-a de calitate (obiectiv de 
referinţă– 0,3 mg N/l) se datorează aportului 
de ape uzate insuficient epurate evacuate 
de RAJA “AQUABIS” BN,  staţia de epurare 
nefiind prevăzută cu treaptă terţiară de 
epurare. 

Apele din precipitaţii se prelevează în 2 puncte din 
municipiul Bistriţa, cu frecvenţa săptămânală, 
respectiv la : sediul APM şi depozitul RAJA AQUABIS 

Indicatorii determinati sunt pH, cloruri, sulfati, calciu, 
amoniu, azotiti, azotati, alcalinitate, conductivitate.  

In anii 2001-2003 s-au inregistrat patru cazuri de 
precipitatii cu pH usor acid (pH=6,37 in noiembrie 
2001 ; pH=6,38 in decembrie 2001 ; pH= 6,42 martie 
2002). 

Sol 

Monitorizarea calităţii solului se efectuează de către 
APM Bistriţa-Năsăud şi urmăreşte cu predilecţie 
calitatea solurilor din zone cu potenţial de poluare 
ridicat.  

În municipiul Bistriţa se prelevează probe de sol şi 
vegetaţie astfel: 

• un punct pentru monitorizarea influenţei deşeurilor 
asupra solului la Halda de deşeuri industriale a SC 
ARIO SA 

• un punct în zona industrială Bistriţa, care  urmă-
reşte atât influenţa activităţilor industriale din zonă 
cât şi influenţa traficului rutier de pe drumul de 
centură. 
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Pentru aceste probe se determină: pH, umiditate, 
alcalinitate, cloruri, fosfor, substanţe organice, cupru, 
fier, plumb, zinc, crom, cadmiu. 

Conform Ordinului 756/1997 al MAPPM toate punctele 
de prelevare a solului se încadrează în tipuri de 
folosinţă mai putin sensibile. Din valorile obtinute la 
indicatorii monitorizaţi în perioada anului 2001-2003 
se constată : 

• valorile indicatorilor se situează în general sub 
limitele normale prevăzute de Ord. 756/1997, 
constatându-se o foarte uşoara depăşire a valorii 
normale la cupru în 2003 şi la plumb în 2001. 

Nivelul zgomotului urban 

Agenţia de Protecţia Mediului a efectuat determinări 
lunare ale nivelului de zgomot  urban în patru 
intersecţii principale din municipiul Bistriţa, respectiv  
intersecţia str. Gării – b-dul Independenţei (Posta 
Veche), Piaţa Decebal, Nod stradal Calea Moldovei şi 
Piata Petru Rareş. În anul 2003 s-au efectuat 34 de 
determinări din care 7 cu valori peste limitele 
admisibile ale nivelului de zgomot conform 
prevederilor STAS-ului nr. 10009/1988 (20,58% 
frecvenţa depăşirilor) iar în 2002  s-au efectuat 24 de 
determinări din care 11 cu valori peste limitele 
admisibile ale nivelului de zgomot conform 
prevederilor STAS-ului nr. 10009/1988 (45,8% 
frecvenţa depăşirilor).  

S-au efectuat, în 2003, şi un număr de 14 determinări 
la limita unor zone funcţionale din municipul Bistriţa,  
observându-se că există depăşiri faţă de nivelul de 
zgomot echivalent admis prin STAS 10009/1988, 
capitolul 2. Pentru că unele din unităţile pentru care s-
au efectuat determinări se găsesc în zona industrială 
defalcarea nivelului de zgomot produs pe surse 
efective nu s-a putut realiza. Această zonă fiind relativ 
departe de zona locuită a oraşului s-a concluzionat că 
depăşirile înregistrate nu reprezintă o sursă de 
poluare fonică a populaţiei. 

Arii protejate natural 

În municipiul Bistriţa există 2 arii protejate de interes 
local, care ocupă o suprafaţă totală de 6 ha şi sunt 
reprezentate prin: 

Parcul Municipal Bistriţa declarat în baza deciziei 
nr.58/1976 a Consiliului Judeţean şi reconfirmat prin 
Hotărârea nr.3/1995 are o suprafaţă de 7 ha din care 
5 ha cu statut de arie protejată, aflat în administrarea 
Consiliul local al municipiului Bistriţa. Parcul cuprinde 

numeroase specii de arbori grupaţi în parcele 
delimitate de alei. Dintre speciile de arbori prezente 
putem enumera ginkgo biloba, arborele lalea 
(Liriodendron tulipifera), pinul ( Pinus sylvestris), 
bradul argintiu (Abies alba-pectinata), teiul (Tilia sp.), 
castanul porcesc (Aesculum hippocastanum), molidul 
(Picea abies), larice (Larix decidua), tuia (Thuia 
orientalis) etc.  

Gradina dendrologică a Liceului „Liviu Rebreanu” 
declarată în baza deciziei nr.58/1976 a Consiliului 
Judetean şi reconfirmată prin Hotărârea nr.3/1995 are 
o suprafaţă de 8393 mp. Este administrată de Liceul 
Liviu Rebreanu şi face parte din categoria rezervaţiilor 
botanice de tip dendrologic conţinând specii valoroase 
ca: Liriodendron, Magnolia, Abies, Rhododendron, 
Sequoia, Viburnum, etc. 

De asemenea prin aceeaşi hotărâre au fost declaraţi 
ca arbori protejaţi şi două exemplare de Taxus 
baccata aflate în incinta Spitalului de pe B-dul 
Independenţei. 

Surse de poluare majora din municipiul Bistriţa 

Poluarea aerului 

Pentru factorul de mediu aer principalele surse de 
poluare sunt: 

• instalaţiile de ardere pentru producerea 
energiei termice : în anul 2003, din activitatea 
SC PRODITERM SA au rezultat următoarele 
cantităţi de poluanţi (procente din totalul în 
judeţ )  :   

1,52%
9,16%

14,59%

11,54%

0,27% 0,24% 47616 t CO2 
15762 t CO 
178,45 t SO2 
134,561 t NOx 
3,243 t N2O 
3,584 kg Pb 
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• activităţi industriale: în anul 2003 principalii 
poluatori şi poluanţi produşi în municipiul 
Bistriţa au fost: 
- SC ARIO SA – activitate de producere a 

armăturilor industriale din oţel şi piese 
turnate -  au rezultat 0,6070 tone SO2; 
2,1949 tone NOx; 23,35 tone CO: 467 tone 
CO2; 0,0234 tone N2O; 84,06 kg plumb; 

- SC MEBIS SA – activitate de fabricarea 
echipamentelor de ridicat şi manipulat - au 
rezultat 0,0056 tone SO2; 0,7284 tone NOx; 
0,2805 tone CO; 844 tone CO2; 0,0952 tone 
N2O; 

- SC TERAPLAST SA – activitate de 
prelucrare mase plastice, producere 
cărămizi şi teracotă - au rezultat 1,7484 tone 
SO2; 13,5957 tone NOx; 6,7972  tone CO; 
4461 tone CO2; 0,4740 tone N2O; 

- SC ROMBAT SA – activitate de producere 
acumulatori, baterii şi pile electrice – au 
rezultat 0,0217 tone SO2; 3,1922 tone NOx; 
0,6508 tone CO; 3288,3 tone CO2; 0,3713 
tone N2O si 244 tone plumb. 

• traficul rutier - poluarea aerului se datorează 
stării tehnice a autovehiculelor, calităţii 
combustibililor şi infrastructurii rutiere. 

Poluarea apei 

Caracterizarea globală a surselor de ape uzate 

Principala sursă de poluare a râului Bistriţa o repre-
zintă apele uzate insuficient epurate evacuate de 
R.A.J.A.“AQUABIS“, staţia de epurare nefiind pre-
văzută cu treaptă terţiară pentru nutrienţi (NH4.+ - N ). 
De asemenea, calitatea apei râului Bistriţa este 
afectată de influenţa antropică coroborată cu fondul 
natural, care determină depăşiri la ionii generali şi 
metale .  

Evacuarea apelor uzate 

În ceea ce priveşte volumul apelor uzate menajere şi 
industriale, colectate de pe teritoriul municipiului 
Bistriţa prin sistemul de canalizare nu toate apele 
uzate generate din activităţile productive şi menajere 
sunt deversate în canalizare, multe dintre ele 
ajungând direct în emisarul natural, iar pe de altă 
parte reţeaua de canalizare nu acoperă în întregime 
suprafaţa municipiului. 

Staţia de epurare este amplasată în extremitatea de 
sud-vest a municipiului Bistriţa, pe malul drept al râului 
omonim, afluent de dreapta al Şieului, afluent de 
stânga al Someşului Mare. 

Canalizarea apelor uzate şi staţia de epurare s-au 
dezvoltat în două etape : 

• etapa I: între anii 1970-1973, la un debit de 220l/s 
• etapa II: între anii 1977-1983, la un debit de 500l/s 
Canalizarea este exploatată de RAJA AQUABIS BN 
care preia apele uzate spre epurare în staţia  veche cu 
capacitatea de 530 l/s şi prin staţia nouă, cu 
capacitatea de 500 l/s.  

Staţia veche de epurare este prevăzută cu trei linii, din 
care primele două sunt în stare de conservare : 

• două mecano-biologice: 
•  una cu capacitatea de 110 l/s; 
• una cu capacitatea de 250 l/s. 

• una mecano-chimică cu capacitatea de 170 l/s. 
Staţia nouă de epurare este prevăzută cu linie 
tehnologică de epurare mecano-biologică, cu 
capacitatea de 500 l/s. 

În anul 2003 unitatea a evacuat următoarele debite 
medii de ape uzate: 

• Staţia veche – 8,32 l/s; 
• Staţia nouă – 421,95 l/s; 
În anul 2003 râul Bistriţa, aval de evacuarea staţiei de 
epurare (cca. 9 km) s-a situat în clasa a V-a de 
calitate (încadrare determinată de nutrienţi: NH4

+-
N=3,47 mg/l), datorită evacuării de ape uzate 
insuficient epurate provenite de la această unitate, 
S.E. nefiind prevăzută cu treaptă terţiară de epurare. 
Lipsa acesteia determină în continuare în secţiunea 
Sărata situarea valorii indicatorului NH4

+-N peste 
valoarea corespunzătoare categoriei a II-a de calitate 
(obiectiv de referinţă). 

Staţia de epurare Bistriţa nefiind proiectată pentru 
reducerea nutrienţilor din apa uzată, apa rezultată în 
urma procesului de epurare prezintă depăşiri la 
indicatorii amintiti anterior. 
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I.1.6 Managementul  deşeurilor 

Salubrizare stradală 

Suprafaţa străzilor oraşului Bistriţa este de 740.497 
mp, din care se salubrizează zilnic un număr de 275 
străzi şi parcări, a căror suprafaţă este de 662.998 
mp.  

Salubrizarea stradală a municipiului Bistriţa este 
efectuată de firma privată S.C.Codrişor S.R.L. 
Primăria municipiului Bistriţa monitorizează cantitativ 
şi calitativ desfăşurarea acestei activităţi, stabilind 
totodată şi programul de lucru. 

Serviciile de salubrizare constau în:. 

• măturat manual străzi, transport deşeuri stradale, 
transport zăpadă cu tractorul pe timp de zi, 
activităţi efectuate de S.C.Codrişor S.R.L ; 

• întreţinere curăţenie – activitate prestată de 
S.C.Codrişor S.R.L pe timp de iarnă, când nu se 
poate efectua măturatul manual ; 

• stropit mecanizat, curăţat rigole prin răzuire, 
degajat zăpada de pe trotuare– activităţi efectuate 
de Primăria municipiului Bistriţa şi de S.C.Codrişor 
S.R.L pe bază de comandă. 

În vederea colectării deşeurilor stradale, Primăria mu-
nicipiului Bistriţa a  amplasat pe străzile oraşului un 
număr de  457 coşuri stradale (de 30 l şi 724 de 50 l), 
a căror golire şi întreţinere revine firmei S.C.Codrişor 
S.R.L. 

În cursul anului 2005, Primăria municipiului Bistriţa va 
concesiona activitatea de salubrizare stradală, precum 
şi cea de colectare transport şi depozitare a deşeurilor 
menajere, în conformitate cu Ordonanţa nr. 87 din 30 
august 2001, privind serviciile publice de salubrizare a 
localităţilor, aprobată de Legea nr. 139/2002. 

Colectarea şi transportul deşeurilor 

Colectarea deşeurilor menajere, comerciale şi 
asimilabile acestora se realizează prin intermediul a 
două societăţi : S.C. Urbana S.A şi S.C.Codrişor 
S.R.L., după un grafic întocmit pe străzi, zone şi ore, 
aprobat de Primăria municipiului Bistriţa. 

Deşeurile comerciale şi asimilabile acestora sunt 
colectate de către fiecare agent economic în pubele 
proprii de 120 l sau 240 l, a căror ridicare este 
efectuată în urma încheierii unui contract de 

salubritate cu una din firmele amintite mai 
sus.Ritmicitatea ridicării este stabilită prin contract 
direct cu beneficiarul, în funcţie de cantitatea de 
deşeuri rezultate în urma activităţilor desfăşurate. 

Colectarea deşeurilor menajere se realizează fără o 
selecţie prealabilă în pubele proprii în cazul locuinţelor 
individuale şi în containere de 1,1 mc sau 5 mc în 
ansamblurile de locuinţe. Containerele sunt amplasate 
pe platforme gospodăreşti, special amenajate cu 
respectarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.536/ 
1997.  

În oraşul Bistriţa există la data de 01.06.2004 un 
număr de 137 puncte gospodăreşti, din care 84 sunt 
deservite de S.C.Codrişor S.R.L, 36 de către 
S.C.Urbana S.A, 11 sunt puncte gospodăreşti 
comune, iar 5 sunt ghene aparţinând blocurilor dotate 
cu tubulatură interioară. Aceste puncte gospodăreşti 
sunt dotate cu 224 containere de 1,1 mc şi 4 
containere de 5 mc. 

În vederea colectării, transportului şi depozitării 
deşeurilor industriale, stradale, comerciale şi 
menajere, precum şi pentru efectuarea salubrizării 
stradale, societăţile de salubrizare posedă 
următoarele tipuri de utilaje: 

S.C.Codrişor S.R.L : 7 autogunoiere, 4 tractoare, o 
autobasculantă, 2 automăturători, un bulldozer mare şi 
unul mic, pentru rampa de deşeuri, o autocisternă, un 
buldoexcavator. 

S.C.Urbana S.A. : 2 autocontainere, o cisternă, 2 
tractoare, 3 autocompactoare, autocarosată.    

Depozitarea deşeurilor 

Municipiul Bistriţa are o rampă de depozitare a 
deşeurilor menajere. Rampa are o suprafaţă de 9,5 ha 
şi este exploatată de cele două firme de salubrizare. 

Depozitul funcţionează în condiţii necorespunzătoare: 
este amplasat pe malul râului Bistriţa şi în apropierea 
zonei de locuit şi a ajuns la o capacitate maximă de 
umplere; această rampă trebuie neutralizată şi închisă 
până în anul 2006, termen stabilit prin programul de 
conformare impus de Agenţia de Protecţia Mediului 
Bistriţa - Năsăud. 
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Cantităţi de deşeuri depozitate în rampă în ultimii 5 ani: tone

Cantitati de deseuri depozitate in 
rampa in ultimii 5 ani
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Compoziţia medie a deşeurilor menajere (%) 

 

Deşeurile industriale 

Deşeurile industriale (cca 5000 tone/an) se 
depozitează în halda de zgură, situată în apropierea 
zonei industriale şi aparţinând S.C.ARIO S.A. Bistriţa. 

Halda de zgură are urmatoarele caracteristici : 
capacitate proiectată 400.000 mc, capacitate ocupată 
(31.12.2003) 200.000 mc, suprafaţă 4 ha, suprafaţă 
ocupată (31.12.2003) 2,4 ha. În acest depozit ajung în 
fiecare an următoarele tipuri de deşeuri: nisip uzat şi 
zgură, miezuri şi forme de turnare.Deşeurile 
industriale (cca 5000 tone/an) se depozitează în halda 
de zgură, situată în apropierea zonei industriale şi 
aparţinând S.C.ARIO S.A. Bistriţa. 

hartie, carton

sticla

metale

plastic

textile

materiale organice

altele

 

 

Reciclarea deşeurilor 

Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2001 privind gestionarea 
deşeurilor industriale reciclabile, aprobată prin Legea 
nr. 465/2001, reglementează activităţile de gestionare 
a grupelor de deşeuri industriale reciclabile. 

Fără să existe un sistem de colectare selectivă a 
deşeurilor reciclabile, o parte din aceste materiale 
(hârtie, carton, fier, acumulatori auto) se recuperează 
direct de la producătorii de deşeuri sau indirect prin 
intermediul întreprinzătorilor particulari, prin unităţi 
specializate. Aceste unităţi au mai multe puncte de 
precolectare, unde populaţia şi agenţii economici pot 
depune deşeurile refolosibile contra cost.  

Există şi un program de recuperare a hârtiei, care se 
desfăşoară prin intermediul şcolilor. Astfel, fiecare 

Agentul economic 2000 2001 2002 2003 01-05.2004 

SC Urbana SA 21.282 27.807 31.579 27.003 11.132 

SC Codrişor SRL 37.000 35.685 37.491 42.197 11.969 

TOTAL 58.282 63.492 69.070 69.200 23.101 

Compoziţia 
deşeurilor 

 

Hârtie, 
carton 

% 

Sticlă 

% 

Metale 

% 

Plastice 

% 

Textile 

% 

Materiale 
organice 

% 

Altele % Total 

% 11 7 7 4 5 58 8 100 % 
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şcoală din municipiul Bistriţa a fost dotată cu câte un 
container de 1,1 mc pentru colectarea hârtiei, care 
apoi este valorificată prin intermediul unităţilor 
specializate. 

Faţă de anul 2000 când doar SC REMAT SA colecta 
de la persoane fizice şi juridice deşeuri industriale 
reciclabile (deşeuri metalice feroase, deşeuri de hârtii 
şi cartoane, deşeuri de mase plastice), începând din 
anul 2001 a primit avizul Primăriei municipiului Bistriţa 
pentru colectarea deşeurilor industriale ( conform OU 
nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale 
reciclabile ) un alt agent economic, SC REDIVIVUS 
SRL pentru: deşeuri metalice feroase, deşeuri de hârtii 
cartoane, deşeuri metalice neferoase, deşeuri textile, 
deşeuri de mase plastice, deşeuri de sticlă.  

S.C.ROMBAT S.A. a fost autorizată în anul 2002 
pentru colectarea acumulatorilor uzaţi cu plumb care 
se predau spre recuperare la NEFERAL Bucureşti. 

Altă societate autorizată, în 2003, este SC FITART 
PLAST SRL Bistriţa care colectează în vederea 
recuperării deşeuri din materiale plastice. Tot în 2003 
a fost autorizată SC ALUMIL ROM INDUSTRY SRL 
Bucureşti, cu punct de lucru la Bistriţa, pentru 
desfăşurarea activităţii de colectare, depozitare, 
transport deşeuri de aluminiu. 

I.1.7 Educaţia ecologică 

Educaţia ecologică asigură conştientizarea tuturor 
obligaţiilor noastre faţă de mediul înconjurător, 
evaluarea şi clarificarea atitudinii faţă de mediu, dar 
şi contribuţie la rezolvarea tuturor provocărilor 
mediului ambiant. 

 În municipiul Bistriţa procupările privind educaţia 
ecologică se reflectă în acţiunile întreprinse de 
autorităţile locale, organizaţiile neguvernamentale. 
Astfel sunt marcate prin diverse acţiuni 
evenimentele din calendarul ecologic, cum ar fi : 
Ziua Mondială a Apei, Luna Pădurii, Ziua 
Pământului, Ziua Mondială a Mediului, Ziua 
Mondială “O zi fără autotursm”. 

În municipiul Bistriţa funcţionează de la sfârşitul 
anului 2003 un Centru de Informare şi Educaţie 
Ecologică în care se desfăşoară un Program de 
educaţie ecologică adresat elevilor ciclului primar. 
În cadrul acestui centru sunt puse la dispoziţie 
informaţii privind starea factorilor de mediu, 
legislaţia locală, naţională şi europeană din 
domeniul mediului. 

 

Deşeuri colectate pentru valorificare: tone 

 

 
 

03-12.2003 01-05.2004 

Ag. Ec Plastic Hârtie/carton Metal Plastic Hârtie/carton Metal 

SC 
REMAT 
SA 

11.646,8 1.182,8 13.520,6 102,6 556,3 9.431,1 

SC 
Redivivus 
SRL 

- 352,0 18.556,0 - 179,0 7.445,0 



26    

M U N I C I P I U L  

 

 
ANALIZA SWOT – CAPITAL NATURAL 
 

 Factori pozitivi  Factori negativi  

Factori 
interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte tari : 

Tendinţă pozitivă de scădere a gradului de 
poluare a aerului. 

Folosirea gazelor naturale în detrimentul 
combustibililor tradiţionali care sunt mai 

poluanţi. 

Sistem de certificare a calităţii ISO 14001 
SC Rombat SA, producător de baterii auto. 

Râul Bistriţa se încadrează în categoria I a 
de calitate conf. STAS 4706/1988 sau categ. 

A2 conf. HG 100/2002 , în secţiunea de 
potabilizare. 

Capacitatea surselor de apă  depăşeşte 
necesarul actual al municipiului, Râul Bistriţa 
şi asigurând acest necesar fiind utilizat şi ca 

sursă de apă potabilă 

Suprafaţa mare de vegetaţie forestieră 
situată în jurul municipiului Bistriţa. 

Existenţa pe teritoriul municipiului Bistriţa a 
două arii naturale protejate şi a unor arbori, 

monumente ale naturii, care îndeplinesc 
multiple funcţii: estetice, recreative, 

sanogene, etc. 

Existenţa unei colecţiii dendrologice cu 
specii valoroase care reprezintă un excelent 

material didactic pentru elevi. 

Existenţa în cadrul primăriei a unui serviciu 
public specializat cu personal calificat şi 

dotare corespunzătoare care administrează 
spaţiile verzi. 

Producerea în baza proprie, în proporţie de 
100%, a materialului floricol şi în proporţie 
de 80% a arbuştilor necesari amenajării şi 
întreţinerii spaţiilor verzi ale municipiului. 

Varietatea de specii dendrofloricole. 

Funcţionarea Centrului de informare şi 
educaţie ecologică. 

 

Puncte slabe: 

Funcţionarea unor companii poluatoare cu 
sisteme de reţinere ineficiente. 

Degradarea calităţii aerului, datorită stării 
infrastructurii edilitare, stării tehnice a 

autovehiculelor, calităţii combustibilului şi 
salubrizării ineficiente. 

Râul Bistriţa, aval de evacuarea staţiei de 
epurare se încadrează pe o porţiune de 
aproximativ 9 km în categoria a V-a de 
calitate datorită depăşirilor la nutrienţi. 

Lipsa reţelelor de preluare a apelor uzate în 
unele zone ale oraşului unde există retele 

de alimentare cu apă. 

Insuficiente dotări edilitare publice : surse 
stradale de apă potabilă, grupuri sanitare. 

Suprafaţa insuficientă a spaţiilor verzi in 
raport cu nr. de locuitori. 

Suprafaţa limitată şi lipsa amenajărilor 
utilitare şi estetice a Parcului municipal. 

Administrarea deficitară a spaţiilor verzi 
aferente blocurilor de locuinţe. 

Salubrizarea ineficientă a arterelor de 
circulaţie datorită dotărilor tehnice 
necorespunzătoare şi a parcării 

autovehiculelor. 

Aspectul punctelor gospodăreşti. 

Funcţionarea în condiţii necorespunzătoare 
a Rampei de deşeuri Zăvoaie de jos. 

Lipsa unui depozit ecologic pentru deşeuri 
nepericuloase în municipiul Bistriţa. 

Inexistenţa unui sistem de colectare 
selectivă a deşeurilor reciclabile. 

Lipsa unui sistem corespunzător de 
eliminare a deşeurilor spitaliceşti. 

Monitorizarea insuficientă a nămolurilor 
rezultate din sistemele de epurare şi 
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Factori 
interni 

Existenţa unui amplasament adecvat pentru 

 amenajarea depozitului ecologic în 
municipiul Bistriţa. 

 

 

 preepurare. 

Educaţie ecologică insuficientă în cadrul 
sistemului de învăţământ. 

ONG-uri cu slabă activitate in domeniul 
protectiei mediului. 

Slabă atitudine civică a cetăţenilor în 
protejarea factorilor de mediu. 

Personal insuficient în instituţiile publice cu 
atribuţii în domeniul protecţiei mediului. 

Factori 
externi 

Oportunităti: 

Cadru legislativ complet în domeniul 
protecţiei mediului. 

Implementarea proiectului "Reabilitarea şi 
extinderea sistemului de alimentare cu apă 
şi canalizare în zona Bistriţa" în cadrul 

programului ISPA. 

Ariile protejate beneficiază de protecţie 
legislativă şi au administratori. 

Parteneriate şi colaborări între autorităţile şi 
instituţile publice locale, agenţi economici şi 

ONG-uri. 

Absorbţia fondurilor nerambursabile ale UE 
pentru proiectele prioritare. 

Imaginea de oraş fără poluare istorică. 

Ameninţări: 

Creşterea numărului de agenţi economici 
care desfaşoară activităţi cu impact negativ 

asupra mediului. 

Agenţi economici care funcţionează fără 
respectarea legislaţiei de mediu. 

Zona industrială cu potential ridicat de 
poluare accidentală. 

Diminuarea spaţiilor verzi în favoarea 
amplasării de obiective economice şi 

edilitare. 

Creşterea nr. de autovehicule. 

Potenţial risc de poluare a apei râului 
Bistriţa, amonte de Staţia de tratare din 

cauza activităţilor economice neconforme. 

Descărcarea în reţeaua de canalizare a 
unor ape care nu se încadrează în 

prevederile NTPA. 

Populaţia agresivă faţă de factorii de mediu 
(apă, aer, sol, vegetaţie). 

Funcţionarea în continuare a actualei 
rampe de deşeuri. 

 
Axa 1 Satisfacerea necesităţilor umane de bază 
pentru aer şi apă curată, hrană nutritivă, necontami-
nată  

Axa 2 Management-ul durabil şi adaptativ al eleme-
ntelor componente ale Capitalului Natural  

Axa 3 Aplicarea strategiilor de prevenire, şi a 
tehnologiilor moderne, pentru minimalizarea poluării 
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Capitalul Natural 

Obiective specifice 

a. Conservarea resurselor (bunurilor şi serviciilor) 
oferite de componentele capitalului natural: aer, 
apă, sol, vegetaţie, faună.  

b. Creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă 
sol, zgomot) în conformitate cu normele şi 
legislaţia UE. 

c. Reducerea impactului asupra mediului prin 
implementarea unui sistem integrat de 
gestionare a deşeurilor.  

d. Îmbunătăţirea din punct de vedere calitativ a 
spaţiilor verzi urbane existente şi amenajarea 
de noi spaţii verzi şi de agrement. Creşterea 
suprafeţei totale a spaţiilor verzi în 
intravilanul municipiului Bistriţa. 

e. Creşterea suprafeţei pădurilor cu rol de 
protecţie şi agrement din jurul municipiului 
Bistriţa. 

f. Creşterea gradului de conştientizare şi 
implicare a locuitorilor municipiului Bistriţa, în 
special al copiilor şi tinerilor în protejarea şi 
conservarea mediului înconjurător prin 
programe şi acţiuni de educaţie ecologică. 

II. EVALUAREA SISTEMULUI 
SOCIO-ECONOMIC EXISTENT 

II.1. Sistemul economic 

II.1.1  Prezentare generală 

Producţia industrială pe anul 2003, realizată de 
principalii agenţi economici de profil din municipiul 
Bistriţa a crescut cu 4,7 % faţă de anul 2002. De 
asemenea, productivitatea muncii în industria din 
municipiu a crescut în anul 2003 cu 18,9 % faţă de 
2002. Creşterea s-a realizat în condiţiile sporirii 
producţiei dar şi a reducerii numărului mediu de 
salariaţi cu 11,9% faţă de anul anterior.  

Cu toate acestea, în anul 2003 s-au pus bazele 
creşterii numărului de salariaţi prin crearea a peste 
3.500 de locuri de munca prin acordarea de sprijin de 
către Consiliul local şi Primărie investitorilor de la 
firmele Leoni Wiring System şi Roseyarns SRL. Numai 
în 2003 aceste firme au angajat peste 1.000 de 
salariaţi. In prezent numarul de salariati care lucreaza 
in cadrul firmei Leoni Wiring System este apropiat de 
2500.  

O dovadă concludentă a creşterii producţiei o 
reprezintă situaţia la unele produse industriale: 



   29 

B I S T R I T A  

 

 
*Notă: Nivelul şi dinamica indicatorilor au fost determinate pe baza datelor operative raportate Direcţiei Judeţene de 

Statistică Bistriţa-Năsăud de agenţii economici din municipiul Bistriţa. 
• Numărul de societăţi comerciale active conform datelor de bilant 2003 
 

 

 

BISTRITA* VIISOARA* SARATA* SLATINITA* GHINDA* UNIREA* 

TOTAL SC 3.601 56 19 1 3 85 

IMM TOTAL       

0-9 3.249 46 15 1 3  75 

10-49 287 9 3 0 0 9 

50-249 59 1 0 0 0 1 

>249 6 0 1 0 0 0 

CAF- TOT 14.087.458.53
6 

298.428.792 59.068.487 212763 508.862 416.158.68
9 

NRMS- TOT 18155 419 389 0 1 323 

 
*conform datelor de bilanţ 2003 

 
 

Denumire produs UM Realizări Diferenţe 

  An  2003 An 2002 (1-2) 

A B 1 2 3 

Utilaje tehnologice pentru metalurgie to 4.113 4.084 + 29 

Utilaje tehnologice pentru materiale de construcţii şi 
refractare 

 

to 

 

506 

 

155 

 

+ 351 

Elemente şi baterii de acumulatoare cu plumb kwh 733.632 627.319 + 106.313 

Oţet hl 30.815 24.035 + 6.780 

Bere hl - 77.137 -77.137 

Textile neţesute mii mp 2.862 2.958 - 96 

Plăci din aşchii de lemn mii mp - 139 - 139 

Sticlărie to 697 664 + 33 

Cahle din teracotă mii u.e. 2.571 2.574 - 3 

Prefabricate din beton armat mc 4.147 7.347 - 3.200 

Betoane şi mortare mc 17.879 23.180 - 5.301 
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O revigorare a activităţii economice se constată şi 
analizând numărul de firme înmatriculate în anul 2003. 
Se constată că majoritatea firmelor care funcţionează 
în municipiu sunt în categoria IMM. Din punct de 
vedere economic acest fapt este încurajator deoarece, 
ca şi la nivel European,  IMM urile sunt cele care prin 
dinamismul şi elasticitatea lor asigură atât absorbţia 
forţei de muncă dar şi creşterea `economică  durabilă. 
Desigur nu trebuie să uităm că ele sunt şi cele mai 
vulnerabile la schimbările majore şi de aceea trebuie 
ca prin pârghii locale să fie sprijinite în dezvoltare.  

Pentru a demonstra cele prezentate anterior redăm 
mai jos situaţia statistică a înmatriculărilor şi a altor 
activităţi la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa 
Tribunalul  Bistriţa-Năsăud în anii 2002 - 2003: 
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• Situaţia după tipul de capital (la persoanele 
juridice - PJ): 
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Situatia investitiilor straine in mii $
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Problemele cu care agenţii economici din municipiu s-
au confruntat în anul 2003 pot fi clasificate în trei mari 
categorii şi anume: de ordin legislativ, bancar şi 
diverse. 

• Probleme de ordin legislativ: 
• a lipsit consultarea reprezentanţilor mediului de 

afaceri în procesul de elaborare a actelor 
normative care afectează activitatea 
economică; 

• măsurile prevăzute în actele normative nu au 
fost argumentate suficient; 

• nu s-a urmărit îndeaproape aplicarea 
prevederilor actelor normative, fapt care a 
condus la apariţia unor reglementări 
suplimentare care sunt contradictorii cu cele pe 
care le completează; 

• Codul muncii adoptat în 2003 are un caracter 
social şi electoral deoarece angajatorii au prea 
puţine drepturi comparativ cu obligaţiile faţă de 
angajaţi. 

• Probleme de ordin bancar: 
• nivelul ridicat al dobânzilor la credite,  

comisioanelor şi a garanţiilor; 
• birocraţia excesivă la accesarea unui credit; 
• lipsa de garantii pentru firmele care se afla la 

inceput de activitate. 
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• Probleme diverse: 
• creşterea exagerată a preţurilor la produsele de 

monopol – respectiv la utilităţi (energie, apă şi 
gaz); 

• blocajul financiar; 
• corupţia; 
• lipsa sau limitarea posibilităţilor de asigurare a 

unor facilităţi pentru agenţii economici – 
exemplu: reducerea cu până la 50% a 
impozitelor şi taxelor pentru investiţii străine de 
peste 1.000.000 euro, pentru maxim 3 ani; 
investitorii români nu au primit astfel de 
facilităţi; 

• modul greoi de adjudecare a unor lucrări 
finanţate din bani publici; 

• lipsa de transparenţă privind principalele 
programe şi surse de finanţare; 

• fiscalitatea excesivă. 
Principalele domenii de activitate 

 În economia oraşului s-au dezvoltat în special 
industria, comerţul, serviciile şi turismul.  

Ca ramuri industriale menţionăm electrotehnica, 
construcţiile de maşini, prelucrarea maselor plastice, 
prelucrarea lemnului, sticlărie şi menaj, textile, 
industria alimentară.  

Cantitativ principalele produse fabricate de 
intreprinderile din Bistriţa sunt : 

*Sursa : DJS BN 
 

 

 

 

Trendul ascendent al acestor investitii poate fi justificat 
prin investiţiile autohtone:  

• SC TERAPLAST GP – Noua fabrică de tâmplărie 
cu geam termopan ORIZONT  

• SC ELECTROPLAST – Secţie de cablaje 
• SC FLORSYSTEM SRL- Aparatură sportivă şi de 

întreţinere 
• SC RAAL SRL  – o nouă secţie de producţie 
• SC ROMBAT SA – Baterii auto  
• SC POLITUB SRL- Hala de producţie 
• SC BRIOFRESH SRL- instalaţii de vopsire cu 

pulberi în câmp electrostatic 
Investitori străini :  

• SC LEONI WYRING SYSTEM – investiţie germană 
– Fabrica de cablaj auto 

• SC ROSEYARNS SRL- investiţie italiană – Filatura 
• SC TESITURA SARATA – fabrica de ţesături  
• SC ITALTEXTIL Sarata SRL- Filatura de mătase 
• SC STORIA SRL – Ţesături din mătase şi bumbac. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 
  U.M. 

mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Sticlărie tone 56 43 59 59 74 64 66 67 52 31 

Elemente şi baterii 
de acumulatoare cu 
plumb 

kwh 49.158 42.047 40.740 57.051 49.489 50.723 90.853 104.340 91.449 73.016 

Prefabricate din 
beton armat mc 114 224 813 475 542 469 239 388 454 346 
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Agenţi economici reprezentativi : 

* Înregistrează datorii la bugetul de stat 

II.1.2 Activitatea industrială 

În ultimii ani se constată o preocupare deosebită a 
investitorilor locali pentru dezvoltarea activităţilor 
proprii şi pentru creşterea calităţii. Astfel în ultimii ani 
11 societăţi comerciale au obţinut certificate  privind 
asigurarea calităţii ISO 9000. Trebuie mentionată aici 
SC ROMBAT SA care pe lângă certificarea ISO 9000 
a obţinut şi certificare ISO 14000 ( protecţia mediului ) 
fiind în prezent în perioada de pregătire pentru 
certificarea din punct de vedere al protecţiei muncii şi 
social.  

Un  pas important în creşterea competitivităţii 
produselor îl face în prezent SC TERAPLAST SA care 
se află în plin proces de introducere a unui sistem de 
management performant. Prin introducerea sistemului 
informatic integrat SAP, compania urmăreşte 
integrarea proceselor economice cu cele de producţie 

şi control  ( intrări- ieşiri de elemente patrimoniale), 
astfel încât informaţia să circule în timp real, 
reprezentând un instrument puternic pentru 
managementul companiei în luarea unor decizii rapide 
şi corecte. Se pot urmări astfel, în timp real costurile şi 
veniturile pe întreg ciclul de producţie, cu avantaje 
deosebite în : strategia de producţie, creşterea 
productivităţii, reducerea costurilor, atragerea 
clienţilor, furnizarea unor produse de calitate şi, nu în 
cele din urmă, urmărirea locurilor de muncă şi 
motivarea personalului pe baze reale. 

II.1.3 Comerţ şi servicii 

Activităţile de comerţ se desfăşoară de către unităţi 
private care s-au dezvoltat după anii 90 cu 
prepoderenţă în vechile spaţii comerciale existente, 
dar şi în noi spaţii amenajate şi modernizate de 
mărime mică şi medie. Comerţul en detail şi en gros 

Clasificare 
municipiu 

Clasificare 
judet  

Denumire societate  Cifra de 
afaceri  

Mii lei 

Profit brut  

Mii lei 

Nr 
salariati  

 1 SC TERAPLAST GP SA  727.801.594 89.041.176 384 

 2 SC ROMBAT SA 690.747.758 125.103.212 501 

 3 SC COMELF SA 598.442.226 23.858.482 1.276 

 4 SC IPROEB SA 574.720.054 20.269.713 827 

 6 SC RAAL SA 387.356.957 30.571.204 709 

 7 SC MIRO SA * 273.492.736 13.099.574 236 

 8 SC REDIVIVUS PRODCOM SRL 253.519.321 8.133.396 102 

 9 SC ARIO SA  224.218.904 206.960 706 

 11 SC ELECTROPLAST SA  222.193.179 11.522.531 99 

 13 SC MEBIS SA* 204.010.595 906.083 492 

 14 SC ROMFULDA PROD SRL  198.313.693 2.994.970 47 

 16 SC PLASTSISTEM SA 192.017.750 9.796.842 96 

 17 SC OZANA SRL 191.966.845 1.832.038 58 

 18 SC GOMAR LUX SA  185.575.937 678.786 52 

 21 SC HOBBY STAR 94 IMPEX SRL 160.451.831 359.555 45 
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este privatizat integral şi se desfăşoară în condiţiile 
impuse de reglementările legale.  

În ultimii ani a fost observată o tendinţă de 
transformare a unor apartamente aflate la parterul 
blocurilor în spaţii comerciale permiţând astfel creştere 
suprafeţelor cu destinaţia comerţ fără investiţii prea 
mari aceasta în  detrimentul unor spaţii comerciale 
mai mari, dar care sunt utilizate ineficient  (magazinul 
Măgura) sau care nu îndeplinesc criteriile necesare 
unui comerţ civilizat.  

Cea mai mare problemă o reprezintă activitatea 
comercială în localităţile componente fiind slab 
dezvoltată şi  contribuind la scăderea calităţii vieţii în 
aceste locaţii.  

O tendinţă care începe să se profileze în municipiu 
este legată de apariţia unor puncte de lucru ale unor 
reţele mari de magazine cum sunt : 

• Flanco – produse electrice, electrocasnice şi 
tehnică de calcul 

• Flamingo – tehnică de calcul 
• Altex – produse electrocasnice 
• ARTIMA – produse alimentare  
• Profi- produse alimentare  
• Casa Ambient – produse de construcţii 

Totuşi nu putem aprecia ca pe ansamblu în municipiul 
Bistriţa comerţul este foarte bine reprezentat. În 
general produsele care se vând pe piaţă sunt aceleaşi 
în marea majoritate a punctelor de lucru iar oferta este 
relativ săracă.  

Nu există la nivelul municipiului un magazin de tipul 
Cash&Carry astfel încat cei care doresc un anumit tip 
de produse sunt obligaţi să se deplaseze la Târgu 
Mureş sau Cluj.  

Oferta de produse vegetale proaspete în municipiul 
Bistriţa funcţionează trei pieţe agro-alimentare care, 
deşi au fost modernizate, nu corespund standardelor 
unui comerţ civilizat. De multe ori producătorii sunt 
obligaţi să-şi prezinte marfa pe trotuar iar condiţiile de 
igienă lasă de dorit. Comerţul en-gros cu legume şi 
fructe proaspete este organizat într-un mod deficitar 
neexistand un loc special amenajat în acest sens.  
Serviciile oferite pe piaţa municipiului Bistriţa sunt 
diversificate, fără a acoperi insa toată gama necesară.  

Astfel oferta de servicii se axează pe  domeniile: 

• întreţinerea şi reparaţiile de autovehicule,  

• reprezentanţe auto,  
• întreţinerea şi repararea aparatelor electrocasnice, 
• reparaţii şi întreţinere birotică.  
• Săli de fitness 
• Ateliere de coafură şi cosmetică  
• Confecţii textile   
• Reparaţii încălţăminte 
• Ş.a.m.d 
Din ce în ce mai puţine servicii sunt oferite în domeniul 
micilor reparaţii, ceasornicărie, etc., servicii care sunt 
solicitate pe piaţă şi care ar putea asigura un loc de 
muncă pentru persoanele cu handicap sau cu 
probleme.    

II.1.4 Agricultura 

Suprafaţa agricolă totală a municipiului Bistriţa este de 
7.775,87 ha. Structura pe categorii de folosinţă este 
următoarea ( datele corespund lunii martie 2004 ) :  

- suprafaţa arabilă – 2.837,79 ha 
- păşuni                  - 1.733,16 ha 
- fâneţe                   - 1.713,92  
- vii                          - 4,84 ha  
- livezi                     - 1.486,16 ha   

Ponderea culturilor la livezi, este de 52%, din care 
suprafaţa ocupată cu specia măr fiind în proporţie de 
75% din suprafaţa agricolă; la cultura plante de nutret 
proporţia este de 35%, la porumb 34% si cartofi 11% 
din suprafata de arabil. 

În sectorul zootehnic la specia bovine efectivele sunt 
de 1.210 capete, iar la ovine de 6480 capete. Rasele 
la categoria bovine sunt : Bălţată Românească, Brună 
de Maramureş şi H.F., iar la ovine rasele 
preponderente sunt : Ţurcană şi Ţigaie.        

Propietatea funciară şi organizarea exploataţiei 
agricole 

Pe raza municipiului Bistriţa îşi desfăşoară activitatea 
4 societăţi comerciale cu capital privat cu profil agricol, 
din care două pomicole, una legumicolă şi una cu 
culturi de câmp. În sectorul zootehnic îşi desfăşoară 
activitatea 37 exploataţii agricole din care : trei de 
ovine, două de bovine şi 32 apicole. Au fost constituite 
4 asociaţii ale crescătorilor de taurine. 
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Municipiul Bistriţa beneficiază de aportul unei unităţi 
de cercetare cu profil pomicol, precum şi a unor regii 
autonome pe regim silvic, îmbunătăţiri funciare, 
mecanizare etc. 

Sistemul instituţionalizat al agiculturii 

În municipiul Bistriţa se află sediile tuturor instituţiilor 
implicate în procesul derulării activităţilor agricole. 
Dintre acestea amintim :  

• Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală care 
are în subordine 

• Unitatea  de ameliorare şi reproducţie în zootehnic 
• Unitatea de protecţie a plantelor 
• Inspectoratul teritorial pentru Controlul Calităţii 

Seminţelor şi Materialul Săditor Cluj, filiala Bistriţa  
• Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi 

Cartografie 
• Direcţia Sanitar Veterinară care are în subordine 

circumscripţiile sanitare - control alimentar din 
pieţele municipiului Bistriţa şi de la Unităţiile de 
industrie alimentară, un laborator sanitar-veterinar 
şi Poliţia sanitară. 

• Inspectoratul Şcolar Judeţean, cu liceul agricol 
având ca profil : producţia pomicolă şi zootehnic 

• Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură  
• Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă 

aparţinând Agenţiei Naţionale de Consultanţă 
Agricolă 

Productia agricola 

Deşi municipiul Bistriţa dispune de 2.838 ha teren 
arabil, structura culturilor de câmp nu este 
corespunzătoare unei rotaţii normale a culturilor 
agricole. 

Ţinând cont de necesitatea valorificării 
corespunzătoare a acestei resurse funciare, pe viitor 
se impune corijarea structurii osolamentelor şi a unei 
agriculturi superintensive specifice zonelor periurbane. 
Se pot menţiona câteva direcţii :  

• echilibrarea ponderii culturilor cerealiere; 
• creşterea ponderii culturilor tehnice şi legumelor în 

câmp şi în spaţii protejate ; 
• creşterea suprafeţelor de plante furajere, îndeosebi 

a leguminoaselor perene. 

Ponderea pomiculturii în suprafaţa agricolă a 
municipiului este de cca 20%. Prin favorabilitatea 
pomicolă ridicată a zonei, se poate estima creşterea 
uşoară a suprafeţelor cu plantaţii vii, dar mai ales 
refacerea şi modernizarea vechilor plantaţii. Se 
estimează producţii ce pot oferi posibilităţi de livrare 
de fructe în afara zonei. 

Pe viitor se va accentua rolul de echilibrare a mediului 
prin plantaţiile de pomi folosind tehnologii ecologice, 
fără efecte reziduale.  

Zootehnia municipiului este dezvoltată, având 
efectivele de 1.210 capete bovine cu rase din Bălţata 
Românească, Brună de Maramureş şi H.F., iar la 
specia ovine un efectiv de 6.480 capete cu rasele 
Ţurcană şi Ţigaie. 

Efectivele fiind repartizate în principal la gospodăriile 
populaţiei, randamentele obţinute sunt sub 
posibilităţile existente. 

Preluarea şi prelucrare producţiei agricole 

În Bistriţa există următoarele capacităţi de prelucrare a 
producţiei agricole : 

• 22 unităţi de panificaţie cu o capacitate totală de 
prelucrare de cca 38 to/24 h 

• 4 unităţi de prelucrare a laptelui cu o capacitate de 
prelucrare de 38 000 l/24 h 

• 10 unităţi de abatorizare şi fabricarea preparatelor 
din carne cu o capacitate de lucru de cca 5600 
to/an la abatorizare şi 950 to/an la preparate din 
carne. 

• două unităţi de prelucrare a legumelor şi fructelor 
cu o capacitate de prelucrare de conserve legume, 
fructe de 840 to/an. 

La acestea se adaugă unităţi de stocare, păstrare sau 
prelucrare a producţiei agricole. 

Perspectiva dezvoltării agriculturii Municipiului 
Bistriţa 

Deşi redusă ca pondere, agricultura municipiului 
Bistriţa se va dezvolta având ca obiect următoarele 
coordonate:  

• integrarea în zona de produţie agricolă periurbană 
de tip intensiv cu un profil specific consumului 
uman imediat; 

• ridicarea performanţei productive şi economice a 
producţiei agricole; 
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• dezvoltarea procesării producţiei agroalimentare;  
• creşterea rolului instituţional de coordonare zonală 

a agriculturii judeţului . 
Dezvoltarea economiei mediului vizează conturarea 
unui concept de dezvoltare durabilă, în care 
agricultura în zonele urbane să cedeze treptat în 
favoarea unor activităţi de îmbunătăţire a calităţii 
mediului din care amintim: 

• combaterea eroziunii solului; 
• consolidări de versanţi prin lucrări de impăduriri; 
• creşterea spaţiilor verzi controlate; 
• înfiinţarea unor plantaţii forestiere melifere; 
• regularizări de ape şi asanarea unor cursuri 

poluate. 
Dezvoltarea integrată urban-rural, cu interferenţe între 
mediul citadin şi mediul natural, constituie pivotul 
dezvoltării viitoare a municipiului Bistriţa.                                  

Evoluţia producţiei agricole în municipiul 
Bistriţa între 1990-2002 
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II.1.5 Înscrierea în teritoriu 

Municipiul Bistriţa este o localitate urbană de rangul II 
- municipiu reşedinţă de judeţ - cu elemente şi nivel de 
dotare corespunzător acestei clasificări: 

 INDICATOR MUNICIPIUL 
BISTRIŢA 

Populaţia (la 
01.01.1999)      

50.000 – 200.000 locuitori 87.355 
locuitori 

Zonă de 
influenţă  

200.000 – 500.000 locuitori 326.161 
locuitori   

Raza de servire 60 - 80 km 80 km 

Accesul la căile 
de comunicatie 

AcceAccesul direct la cel 
puţin două sisteme majore de 
căi de comunicaţie 

 

DN 17 

Staţie de cale 
ferată 

 

Municipiul Bistriţa răspunde exigenţelor de dotare ale 
localităţilor urbane de rangul II în ceea ce priveşte: 

• funcţiunile economice  
• nivelul de dotare – echipare 
Suprafaţa totală a teritoriului administrativ (ha) – 
14.547 

Suprafaţa totală agricolă (ha) – 9.140 

Număr locuitori  (dată  statistică  provizorie  2002) – 
81.467 

Număr gospodării  (1992) – 25.820 

Număr locuinţe (2000) – 27.333 

Suprafaţa locuibilă totală (mp,  2000) – 1.058.000 

Indice de locuibilitate (suprafaţa  locuibilă / locuitor) 

1.058.000 / 81.467 = 12, 98 mp / locuitor 

Lungimea totală a străzilor (km) - 148 

Lungime reţele alimentare cu apă  (km) - 378 

Lungime reţele de canalizare  (km) - 240 

Lungime reţele de gaze naturale (km) – 134  

Branşamente (km) – 29,1  

Număr abonaţi telefonici – 23.588 

Suprafaţa  teritoriului  intravilan  (ha) – 2.560,3 
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Densitate brută  propusă a locuitorilor  (locuitori / ha  
în  intravilanul  propus) 

81.467 / 2.560,3 = 31,8 

• Densitatea netă  propusă a locuitorilor  (locuitori / 
ha  în  zona  pentru  locuinţe) 

• în  oraşul  propriuzis 
• 81.467 / 817,9 = 99,6 
• pe  total  municipiu 
• 81.467 / 1.490,1 = 54,67 
Zonarea funcţională a municipiului Bistriţa 

Dezvoltare municipiului Bistriţaeste marcată în primul 
rând de extinderea (aproape explozivă) a zonelor cu 
locuinţe individuale. Locuinţeles-au realizat în primul 
rând acolo unde amplasamentele aveau avantajul 
existenţei unei infrastructuri urbane minimale, sau 
realizarea acesteia erau mai economică.  

Acestea sunt zonele de legătură dintre Bistriţa şi 
localităţile componente Unirea şi Viişoara, precum şi 
zonele libere dintre linia ferată şi drumul de centură 
(str. Cetăţii). 

Un alt factor care a influenţat dezvoltarea unor 
anumite zone ale municipiului a fost  existenţa unui 
cadru natural atractiv, la o distanţă acceptabilă faţă de 
oraş. Aceste zone sunt cele de pe Valea Ghinzii şi 
Valea Jelnei, cuprinse deja în intravilan,  dar şi o 
importantă zonă exterioară către localitatea 
componentă Sigmir. 

Factorii determinanţi ai evoluţiei municipiului Bistriţa 
au fost evident de natură economică, iar factorii 
favorizanţi au fost existenţa unor suprafeţe libere 
propice realizării construcţiilor la distanţe acceptabile 
de centrul oraşului, un cadru natural atractiv şi nu în 
ultimul rând aspiraţia către un sistem de locuire mult 
mai confortabil decât locuinţele colective. 

Evoluţia municipiului Bistriţa după 1990 nu s-a 
manifestat la fel în cazul tuturor localităţilor 
componente. Oraşul Bistriţa şi-a accentuat rolul său 
polarizator în cadrul teritoriului administrativ, 
avantajate fiind localităţile mai apropiate: Unirea, 
Viişoara şi Sigmir. 

• Zona unităţilor  industriale  şi  de  depozitare 
Zona  unităţilor  industriale  şi  de  depozitare  
cuprinde  o  suprafaţă  totală  de  284,0  ha  din  
care  243,2  ha  în  oraşul  propriuzis fiind 

organizată  în  platforme  industriale  cu  o  
suprafaţă  totală  de  199,5  ha  din  care: 

• platforma  industrială  Vest,  cu  o  suprafaţă  de  
146,6 ha ; 

• platforma  industrială  Est,  cu  o  suprafaţă  de  
32,0 ha ; 

• platforma  indutrială  Sud,  cu  o  suprafaţă  de  
20,9 ha . 

În  afara  acestora  se  mai  adaugă  suprafeţele  
aferente  unităţilor  de  producţie  dispersate  în  
ansamblurile  de  locuit.   

• Zona  unităţilor  agro-zootehnice 
Zona  unităţilor  agro-zootehnice are o  suprafaţă  
totală  de  34,6 ha,  din  care  20,7 ha  în  oraşul  
propriuzis.  Suprafaţa  acestei  zone  este  în  continuă  
scădere,   marile  platforme  agro-zootehnice  
schimbându-şi  profilul  în  activităţi  de  producţie. 

• Zona  rezidenţială 
Zona  rezidenţială  se  dezvoltă  în  formă  de  
semicerc  în  jurul  centrului  istoric,  cu  aspect  de  
amfiteatru  deschis  către  valea  Bistriţei,  are  o  
suprafaţă  totală  de  878,1  ha  reprezentând  38,9%  
din  suprafaţa  totală  a  intravilanului  şi  cuprinde  
următoarele  subzone  ce  se  constituie  în  unităţi  
teritoriale  de  referinţă : 

• Zona centrală, delimitarea şi caracterul 
complex al acesteia 

Pentru municipiul Bistriţa, zona centrului istoric, 
definită în  PATN – Secţiunea  a III a -  Zone  protejate  
ca  ansamblu  urban  fortificat – monument istoric  
este o zonă cu  valori  de  patrimoniu  cultural  
construit  de  interes  naţional . 

Zona protejată a centrului istoric este delimitată de 
străzile Bistricioarei, Liviu Rebreanu, Vasile 
Alecsandri, traseul malului de apărare din parcul 
oraşului, str. Al. Odobescu, bulevardul Republicii, 
piaţa Petru Rareş.  

În urma studiului istoric de fundamentare ce intră în 
componenţa PUG - ului  iniţial,  aprofundat  o  dată  cu  
elaborarea  PUZ,  s-au stabilit limitele zonei de 
protecţie a centrului istoric, pe aproximativ 
următoarele repere: 

• str. Şt.O. Iosif, râul Bistriţa,  dealul  Codrişor,  str. 
V.Conta, str. G-ral Grigore Bălan, Str. P.Ispirescu, 
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str. 1 Decembrie, B-dul Republicii, Str. Gării, B-dul 
Independenţei.  

Zona  de  protecţie  a  centrului  istoric  cuprinde  
următoarele  zone: 

•  rezervaţia  istorică; 
•  rezervaţia  arheologică; 
•  rezervaţia  de  arhitectură. 

Au  fost  de  asemenea  evidenţiate  monumentele  
istorice  în  conformitate  cu  Lista  monumentelor  
istorice  din  judeţul  Bistriţa - Năsăud,  însuşită  de  
Consiliul  Judeţean  Bistriţa-Năsăud  prin  Hotărârea  
nr.  14/27.02.2003,  la  propunerea  Complexului  
Muzeal    Judeţean  Bistriţa-Năsăud. 

• Zona  pentru  căi  de  comunicaţie  şi  
transporturi 

Zona  pentru  căi  de  comunicaţie  şi  transporturi  
cuprinde  o  suprafaţă  totală  de  196,23 ha  din  care  
156 ha  căi  de  comunicaţie  rutieră  şi  40,23 ha  căi  
de  comunicaţie  feroviară,  reprezentând  respectiv  
8,6% ,  6,9%  şi  1,7%  din  suprafaţa  totală  a  
intravilanului.    

• Zona de spaţii  verzi  şi  sport 
Zona de spaţii  verzi  şi  sport  a  municipiului  
cuprinde  o  suprafaţă  totală  de  75,9  ha,  din  care  
36  ha  în  oraşul  propriuzis,  reprezentând  3,4% ,  
din  suprafaţa  totală  a  intravilanului  şi  cuprinde  
următoarele  subzone: 

• Parcul  municipal  cu  o  suprafaţă  de  14,7 ha  
(inclusiv  stadionul),  parte  din dealul  Codrişor  
cu  o  suprafaţă  de  2,1  ha  ce  cuprinde  
ştrandul  oraşului. 

• Baza  de  agrement  şi  sport  din  partea  de  
vest  a  oraşului – limitrofă  zonei  industriale  
de  vest. 

• Zona  de  agrement  din  partea  de  est  a  
oraşului,  ce  se  dezvoltă  în  jurul  lacului  
microhidrocentralei  Bistriţa  (MHC). 

• Zona  de  gospodărie  comunală 
Zona  de  gospodărie  comunală  cuprinde  o  
suprafaţă  totală  de  23,2  ha,  din  care  11,4  ha  în  
oraşul  propriuzis  reprezentând  1% ,  din  suprafaţa  
totală  a  intravilanului. 

• Zona  pentru  echipare  tehnico-edilitară 
Zona  pentru  echipare  tehnico-edilitară  cuprinde  o  
suprafaţă  totală  de  34,5  ha,  din  care  34,5  ha  în  

oraşul  propriuzis  reprezentând  1,5% ,  din  suprafaţa  
totală  a  intravilanului. 

• Zona  pentru  instituţii  publice  şi  servicii 
Zona  pentru  instituţii  publice  şi  servicii  cuprinde  o  
suprafaţă  totală  de  284  ha,  din  care  243,2  ha  în  
oraşul  propriuzis,  reprezentând  12,7% ,  din  
suprafaţa  totală  a  intravilanului. 

• Zona  cu  destinaţie  specială 
Zona  cu  destinaţie  specială  cuprinde  o  suprafaţă  
totală  de  35,8  ha,  din  care  28,3  ha  în  oraşul  
propriuzis,  reprezentând  1,6% ,  din  suprafaţa  totală  
a  intravilanului. 

• Zonele protejate şi limitele acestora (zone cu 
valoare istorică, peisagistică, ecologică, 
protejate sanitar) 

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 3 din 14.03.1995 a 
stabilit lista zonelor naturale protejate şi monumentele 
naturii în judeţul Bistriţa- Năsăud. 

În această listă este declarată arie protejată suprafaţa 
de 6 ha din oraşul Bistriţa,  ocupată de parcul oraşului 
şi grădina botanică a liceului Liviu Rebreanu. 

În cadrul parcului se află un exemplar din arborele 
pagodelor (Ginkgo-biloba), declarat monument al 
naturii şi ocrotit ca atare. 

În curtea spitalului vechi de pe B-dul Independenţei se 
află două exemplare de Tisa (Taxus baccata), 
declarate monumente ale naturii şi ocrotite în 
consecinţă. 

Pentru municipiul  Bistriţa  a  fost  declarată  zonă  cu  
valoare  peisagistică  zona  împădurită  a  dealului  
Codrişor,  care  face  parte  şi  din  zona  de  protecţie  
a  centrului  istoric  al  municipiului  Bistriţa.   

În  aceste  zone,  autorizarea  executării  construcţiilor  
va  avea  în  vedere  păstrarea  calităţii  mediului  
natural  şi  a  echilibrului  ecologic,  interzicându-se  
amplasarea  de  unităţi  productive.  Pentru  dealul  
Codrişor  se  propune  reamenajarea  parcului  care  a  
funcţionat aici  în  perioada  interbelică. 
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II.2 Capitalul antropic 

II.2.1 Resurse economice şi utilizarea lor 

 
A). Forţa de muncă 

În municipiul Bistriţa forţa de muncă activă a 
înregistrat o tendinţă de scădere determinată în 
principal de restructurarea economică din anumite 
sectoare de activitate, preponderent din industria 
prelucratoare. O altă cauză a scăderii forţei de muncă 
active a fost privatizarea aproape integrală a 
companiilor cu capital de stat care au început să-şi 
dezvolte activitatea pe baze de eficienţă şi care 
încearcă să crească productivitatea muncii pentru a 
deveni competitive. 

Grafic nr. 1 : Numar mediu salariati pe domenii 
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Populaţia activă a scăzut cu un procent de 11% în 
anul 2002 faţă de anul 1992.   

Cel mai mult a scăzut populaţia activă implicată în 
industria prelucratoare. Aceasta se datorează scăderii 
masive a numărului de salariaţi în zona industrială a 
oraşului, în cadrul unor firme cum sunt COMELF SA, 
RAAL SA, ROMBAT SA, IPROEB SA, MOPAL SA , 
ARIO SA, MEBIS SA şi altele, scădere datorată 
privatizării şi restructurării şi blocajului economico- 

financiar care a afectat dezvoltarea unora din firmele 
privatizate . 

O parte din populaţia disponibilizată se regăseşte în 
domeniul serviciilor dar trebuie precizat că deşi 
procentul este mare în valoare absolută numărul de 
persoane absorbite este nesemnificativ. 
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Dinamica evoluţiei şomajului în municipiul Bistriţa 
în intervalul 1994-1998 

Datorită deselor restructurări ale industriei nationale şi 
locale municipiul Bistriţa a avut parte de creşteri 
substanţiale ale procentului de someri în intervalul 
1994-2000. Acestea s-au datorat: 

• Pieţei muncii în formare  
• Utilizare ineficientă a forţei de muncă  
• Descreşterii productivităţii muncii şi reducerii 

salariilor reale  
• O mare parte a populaţiei apte de muncă nu e 

prezentă pe piaţa muncii 
Începând cu anul 2000 se constată o uşoară creştere 
a populaţiei ocupate. Această tendinţă se manifestă 
datorită faptului că activitatea productivă în municipiul 
Bistriţa are tendinţe crescătoare şi în acelaşi timp 
investiţiile în dezvoltare au crescut considerabil. 
Alături de investiţii străine cum sunt LEONI, 
Roseyarns, Ţesătoriile Sărata, au început să se 
dezvolte programe investiţionale şi anume: 
TERAPLAST, ROMBAT, RAAL, etc. 
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Evoluţia numărului de şomeri înregistrată în 
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B) Servicii pentru afaceri 
Bănci 
În municipiul Bistriţa funcţionează 11 bănci, 
majoritatea filiale ale celor mai importante bănci cu 
capital privat din România, precum şi sucursala Casei 
de Economii şi Consemnaţiuni ( CEC).   Singura 
sucursala a unei banci cu capital majoritar strain este 
Reiffeisen Bank. 

Cooperative de credit 
În municipiul Bistriţa fucţionează trei Cooperative de 
Credit care oferă o alternativă de creditare 
persoanelor fizice şi juridice. 

Asigurări 
Piaţa asigurărilor în municipiul Bistriţa este 
reprezentată de marile firme de asigurări care au 
sucursală în judeţul Bistriţa – Năsăud, alături de care 
se găsesc trei societăţi locale de consultanţă şi 
asigurări.   

Piaţa valorilor  mobiliare 
Piaţa  mobiliară în municipiul Bistriţa este slab 
reprezentată. Marile firme de intermediere a valorilor 
mobiliare  nu sunt prezente în municipiu fapt care 
îngreunează investitiile de acest tip.  

Consultanţă 
Activitatea de consultanţă se desfasoară în principal 
prin intermediul Camerei de Comerţ, Industrie şi 

Agricultură Bistriţa Năsăud şi Centrul de consultanţă 
agricolă din cadrul Direcţiei Agricole BN. 

Activitatea privată de consultanţă se desfăşoară prin 
intermediul câtorva firme specializate pe consultanţă 
juridică, birouri de arhitectură, cadastru funciar şi 
experţi tehnici şi contabili. Funcţionează la nivelul 
judeţului o serie de asociaţii profesionale cum sunt : 
Corpul  experţilor tehnici şi contabili, Asociaţia 
evaluatorilor din Romania - ANEVAR, Uniunea 
Arhitecţilor din Romania – Filiala Bistriţa.  

Activitatea de consultanţă pentru mediul economic nu 
este însă suficient dezvoltată fiind un punct slab în 
analiza ofertei de servicii din municipiu.  

C) Sistemul de comunicaţii 

II.2.2 Infrastructura de bază 

A) Infrastructura de transport: 

Rutier: 

Municipiul Bistriţa se află situat pe traseul DN 17, care 
este în acelaşi timp şi drum european E 578 şi care 
asigură legătura cu judeţele limitrofe Suceava şi Cluj, 
iar prin ramificaţiile reprezentate de DN 15A şi DN 
17C cu judeţele Maramureş şi Mureş. 

DN 17, DN 17A, DN 17C, DN 17D constituie reţeaua 
de bază care asigură legătura rutieră a municipiului 
Bistriţa cu toate localităţile judeţului. 

DN 17 traversează localităţile componente Viişoara şi 
Unirea, unde este strada principală, iar în oraşul 
propriu-zis, traseul acestuia trece pe străzile Libertăţii, 
Independenţei, Gării, Republicii, 1 Decembrie şi Calea 
Moldovei. DN 17 este principala legătură dintre 

Nr. 
crt. 

Denumire 1990 1995 2000 2001 2002 

1. Unităţi  

PTTR –  

total -număr 

5            11 9 13 15 

2. Abonamente 
telefonice ( 
telefonie 
fixă) – 
număr 

11.017   17.093 22.577 23.588 22.903 
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Transilvania şi nordul Moldovei şi singura care permite 
circulaţia autovehiculelor de mare tonaj. 

Legătura rutieră între localităţile componente ale 
municipiului Bistriţa este asigurată de drumurile: 

- DN 17 – Viişoara – Bistriţa - Unirea 
- DJ 154 – Sărata – Bistriţa (DN17) 
- DJ 151 – Sigmir – Bistriţa (DN17) 
- DJ 172 B – Slătiniţa – Unirea (DN 17) 
- DC 8 - Ghinda – Bistriţa 

• Circulaţia rutieră în municipiul Bistriţa - analiza 
situaţiei existente 

Municipiul Bistriţa este situat în estul Transilvaniei, în 
apropierea drumului european E60 Oradea-Cluj-
Tg.Mureş-Braşov, care se intersectează cu drumul 
DN17 (E576) şi continuă cu E58 Dej-Bistriţa-Vatra 
Dornei-Suceava şi cu drumurile judeţene 17C legătura 
cu orasul  Năsăud şi 15A legătura cu orasul Reghin 
(prin Sărăţel). 

Municipiul Bistriţa se află la întretăierea unor 
importante drumuri europene şi naţionale, ce străbat 
Transilvania de la Est-Vest (Timişoara, Arad) cu 
nordul Moldovei şi  de alta parte Sud-Nord centrul 
Transilvaniei cu Maramureşul. 

• Trafic European 
Nodul rutier se găseşte amplasat pe drumul european 
E58 la cca 280 km de graniţa de vest. 

Un trafic important de marfă şi călători se desfăşoară 
făcând legătura Est-Vest Ungaria-Ucraina 

• Trafic National 
Legături de importanţă naţională şi interjudeteană 
DN15A, DN17C legătura cu judeţele limitrofe 
Maramureş, Mureş. 

DN17 (E58) traversează teritoriul administrativ al 
municipiului Bistriţa, prin străzi centrale ale localităţilor 
Viisoara, Bistrita, Unirea. 

•  Trafic Local  
Legături de importanţă locală DN17 Viişoara-Bistriţa; 
Bistriţa –Unirea; 

DJ 172B Unirea-Slatiniţa; DJ 151 Bistriţa-Sigmir; DJ 
154 Bistriţa-Sărata;DC 8 Bistriţa-Ghinda. 

 

 

Feroviar: 

Municipiul Bistriţa este racordat la reţeaua feroviară 
naţională, fără însă a fi traversat de nici o linie CF 
magistrală. Liniile magistrale de cale ferată care 
străbat judeţul Bistriţa – Năsăud la distanţa de 15-20 
km de municipiul Bistriţa asigură legătura acestuia pe 
calea ferată cu întreaga ţară. 

Aerian: 

Municipiul Bistriţa, reşedinţa judeţului Bistriţa-Năsăud, 
nu dispune de aeroport, cele mai apropiate aeroporturi 
de trafic intern şi internaţional fiind cele din oraşele 
Cluj-Napoca (120 km) şi Târgu-Mureş (100 km). 

• Transport public local  
    În municipiul Bistriţa activitatea de transport public 
local de călători este reglementată prin H.C.L. nr. 
91/28 mai 2001 şi se desfăşoară în baza „Programului 
local de transport public de călători prin servicii 
regulate”, aprobat anual de Consiliul Local al 
municipiului Bistriţa. 

Programul de transport cuprinde: 

• lista nominală a traseelor de transport; 
• graficul de circulaţie pentru fiecare traseu; 
• numărul de vehicule necesare pentru 

deservirea traseului. 
Programul local de transport stabileşte un număr de 
10 trasee atribuite spre execuţie operatorilor de 
transport în urma licitaţiilor organizate de Primăria 
municipiului Bistriţa.  

Pe cele 10 trasee stabilite operează 14 operatori de 
transport dintre care doi operează independent, iar 12 
în 3 asociaţii independente. 

Cei 14 operatori de transport efectuează activitatea cu 
un număr de 37 autovehicule de bază, plus 6 
autovehicule de rezervă din care : 

• autobuze – 14+2 rezervă 
• microbuze- 23+ 4 rezervă 

Capacitatea mijloacelor de transport public local de 
călătorii în municipiul Bistriţa se prezintă astfel:  

• autobuze:  
- 16 buc. – 104 locuri, din care 28 locuri pe 

scaune; 
• microbuze:  

- 7 buc.- 17 locuri  



   41 

B I S T R I T A  

 

- 9 buc. - 15 locuri  
- 3 buc. - 14 locuri  
- 1 buc  - 13 locuri   
- 3 buc. - 11 locuri  
- 3 buc. - 10 locuri 

Fiecare traseu din programul de transport este 
executat zilnic conform graficelor de circulaţie 
aprobate, fiind deservit de un număr de autovehicule 
stabilit pentru fiecare traseu. 

Traseele şi capacitatea de transport sunt adaptate 
cerinţelor cetăţenilor, optimizarea transportului public 
local, fiind un obiectiv permanent al administraţiei 
publice locale. 

Taximetrie :   

În municipiul Bistriţa funcţionează 31 operatori de 
transport care deţin 235 de autovehicule autorizate, 
precum şi 95 operatori independenţi. De asemenea 
există 18 staţii de taxi, cu un număr de 106 locuri de 
aşteptare. 

B) Echipare urbana:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ce priveşte echiparea teritoriului municipiului situaţia 
se prezintă astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumire 1990 1995 2000 2001 2002 

1. Suprafaţa totală 14.547           14.547 14.547 14.547 14.547 

2 Locuinţe existente- 
total-număr 

26.214         26.776     27.333 28.017 28.351 

3. Locuinţe în 
proprietate publică-
număr 

18.639           2.433 902 884 1.048 

4. Locuinţe din 
fondurile private-
număr 

7.575            24.187 26.431 27.133 27.303 

5. Suprafaţa locuibilă-
total mp 

958.000         952.117 1.058.337 1.087.042 1.108.408 

6. Suprafaţa locuibilă-
proprietate publică 
-mp 

-             27.109 21.138 29.829 33.327 

7. Suprafaţa locuibilă 
– fonduri private -
mp 

-          919.787 1.037.199 1.057.213 1.075.081 

8. Lungimea străzilor 
orăşăneşti –total-
km 

125           143       148 148 148 
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9. Lungimea străzilor 
orăşăneşti 
modernizate-km 

104                118 119 119 119 

10. Lungimea simplă a 
reţelei de distribuţie 
a apei potabile –km 

131       133,0       340,3 340,3 340,3 

11. Lungimea simplă a 
reţelei de 
canalizare-km 

114,3       114,8       241,4 241,4 242,0 

12. Lungimea simplă a 
conductelor de 
distribuţie a gazelor 
– km 

34        82,0       122,7 127,3 128,3 

13. Numărul 
autobuzelor în 
inventar 

44                  35 28 62 21 

 
Alimentare cu energie  electrică: 

Situaţia privind tipurile şi lungimile reţelelor electrice în 
municipiul Bistriţa: 

LA 20 kw – 30 km în Bistriţa şi localităţile componente;  

LA joasă tensiune – 108,49 km în Bistriţa şi localităţile 
componente; 

LES joasă tensiune – 158 km în Bistriţa;  

LES medie tensiune – 53,13 km în Bistriţa;  

Post trafo cabină zidită – 103 în Bistriţa şi localităţile 
componente; 

Post trafo aeriene – 35 în Bistriţa.   

În data de 31.12.2003 erau alimentate cu energie 
electrică toate locuinţele construite anterior anului 
1989. 

Locuinţele noi, construite după anul respectiv, nu sunt 
alimentate în totalitate cu energie electrică. În data de 
31.12.2003 erau înregistrate la S.C.Electrica – 
Sucursala Bistriţa grupurile de locuinţe fără alimentare 
cu energie electrică: 

Nr. crt. Locaţie Număr gospodării 

1. Valea Căstăilor 24 

2. Strada Drumul Cetăţii şi Caisului 8 

3. Strada După Cetate şi Drumul Tărpiului 17 

4. Strada Subcetate- 276 unităţi locative  912 

5. Strada Subcetate – 30 locuinţe 30 

6. Strada Compozitorilor şi George Enescu 35 

7. Strada R.C.Bucur – Bistriţa  8 

8. Zona Drumul Dumitrei Nou 24 

9. Zona Viişoara  24 

10. Zona Sigmir 12 

11. Strada Subcetate- 636 unităţi locative 636 
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Există posibilităţi de extindere a reţelei electrice în 
teritoriul intravilan şi periurban.  

Disfuncţionalităţile în alimentarea cu energie electrică 
sunt datorate , în principal, extinderii zonelor 
construite. Aceasta a dus la necesitatea electrificării 
unor zone şi la necesitatea realizării injecţiilor de 
putere din 2 zone: Lempes şi Valea Jelnei. 

O disfuncţionalitate apărută recent se datorează 
extinderii pe înălţime a gropii de gunoi a oraşului, 
până în apropierea liniei de medie tensiune ( 20 kV) 
existente .  Ar trebui începută lucrarea pentru 
platforma de gunoi ecologică a oraşului, mai ales că 
este demarată documentaţia, inclusiv cea privitoare la 
alimentarea cu energie electrică.  

Alimentare cu energie termica 

1  Lungimile reţelelor termice existente la data de 
31.12.2003: 

- 29.047 m reţea termică primară; 
- 34.600 m reţea termică de distribuţie. 

2  Posibilităţi de extindere a reţelei de alimentare 
cu energie termică: 
În strategia de reabilitare şi modernizare a 
sistemului de transport şi distribuţie a agentului 
termic este prevăzută desfiinţarea reţelei de 

distribuţie, extinderea reţelei termice primare până 
la consumatori şi instalarea de micropuncte 
termice la aceştia.  
3 Disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte reţeaua de 
alimentare cu energie termică: 
Având în vedere mutaţiile intervenite în structura 
pieţei de energie termică, la ora actuală se 
funcţionează cu un sistem supradimensionat 
pentru numărul actual de consumatori, ceea ce 
conduce la o situatie de risc în funcţionarea 
Centralei Termice de Zonă.  
Datorită gradului avansat de uzură a reţelelor dar 
şi datorită dezechilibrării acestora ( legate de 
numărul redus de consumatori)  apar defecte ce 
produc pierderi care afectează calitatea 
parametrilor agentului termic şi a căror remediere 
implică discontinuităţi în funcţionare. 
 
 
 
 
 

Datele privind activitatea de exploatare şi dinamica 
producţiei de livrare a energiei termice:

 

Nr. 

crt. 

Explicaţii 2002 2003 Prevederi 
2004 

1. Energie termică produsă şi livrată la gardul UT 
(Gcal) 

199.631 141.872 101.530 

Energie termică vândută (Gcal), din care: 143.336 84.562 44.870 

a) Cons. Casnici 103.898 52.237 23.870 

b) Cons. Comerciali 17.757 15.842 10.000 

 

 

2. 

c) Cons. Industriali 21.681 16.483 11.000 

3.  Numărul de apartamente racordate la reţeaua de 
termoficare la 31.12 

 

7.750 

 

4.000 

 

4.000 

4. Numărul de consumatori industriali   29 17 17 

5. Numărul de consumatori  neindustriali  165 144 144 
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Alimentare cu apă şi reţele canalizare 

Regia Autonomă Judeţeană de Apă “AQUABIS” 
exploatează sistemul de alimentare cu apă potabilă, 
precum şi cel de evacuare a apelor uzate din 
municipiul Bistriţa având ca obiect de activitate 
următoarele: captarea, tratarea, transportul, 
acumularea şi distribuirea apei potabile în sistemele 
zonale Bistriţa, Bârgău şi Rodna; 

1 canalizarea şi epurarea apelor uzate; 
2   realizarea programelor de investiţii necesare 
acestei activităţi; 
3  servicii de proiectare şi prestări de servicii 
specifice profilului de activitate; 
4 achiziţionarea, comercializarea, montarea, 
repararea, verificarea şi etalonarea aparatelor 
de măsurat debite. 

Serviciile prestate de regie asigură distribuirea apei 
potabile şi canalizarea pentru  82.000 locuitori ai 
municipiului Bistriţa şi 18.000 locuitori din zonele 
rurale, precum şi deservirea a 1.025 agenţi economici. 
Zonele acoperite de serviciile de apă şi canalizare se 
desfăşoară pe traseul : Cusma - Bistriţa - Şieu 
Măgheruş - Lechinţa, având 326 km reţele de 
transport şi distribuţie apă potabilă şi 240 km reţele 
colectoare ape uzate. 

Lungimea totală a reţelei de distribuţie apă potabilă în 
Bistriţa şi localităţile componente la data de 
31.12.2003 era de 378 km.  

Lungimea totală a reţelei de canalizare în Bistriţa şi 
localităţile componente la data de 31.12.2003 era de 
240 km. 

În cadrul aplicaţiei ISPA planificată a se derula 
începând cu anul 2005 sunt prevăzute extinderea 
reţelelor de apă şi a celor de canalizare cu 28,5 km, 
respectiv 21,65 km în Bistriţa şi în localităţile 
componente: Ghinda, Viişoara, Unirea şi Sigmir. 

Disfuncţionalităţi în distribuţia de apă potabilă se 
constată în zona Valea Budacului şi în Unirea, 
manifestate prin scăderea presiunii în perioada de 
consum de vârf. În ceea ce priveşte canalizarea se 
constată probleme cauzate în principal de vechimea 
reţelelor de canalizare ale municipiului.    

În limita fondurilor disponibile sunt prevăzute spre 
reabilitare 5,95 km reţele de canalizare şi 10,45 de 
reţele de apă în Bistriţa şi localităţile componente. 

 

Reţele de gaz 

S.C.DISTRIGAZ NORD S.A.- SUCURSALA BISTRIŢA 
are ca principală  activitate distribuţia şi furnizarea  
gazelor naturale  tuturor  abonaţilor în  condiţii de 
siguranţă, în  mod  continuu precum  şi  întreţinerea  şi 
exploatarea  sistemului  de  distribuţie cu  gaze  
naturale. 

Lungimea reţelelor de alimentare cu gaze naturale în 
municipiul Bistriţa la data de 31.12.2003 a fost de 134 
km şi 29,1 km branşamente.  

La finele  anului 2002  se  înregistrau  următoarele  
date : 

• număr  posturi de reglare-3.470 buc. 
• conductă-128,3 km. 
• branşamente-27,9 km. 
• abonaţi  casnici-18737 
• industrie-64 
• comerciali-490 

În urma activităţilor desfăşurate în  municipiul Bistriţaşi 
în localităţile componente Sigmir, Viişoara, Ghinda şi 
Unirea în anul 2003 s-au realizat următorii parametri : 

• s-au eliberat 3.015 nominalizări pentru popu-
laţie; 

• s-au montat 60 posturi de reglare ;  
• s-au realizat 5,7 km de conductă ; 
• s-au realizat 1,2  km de branşamente ; 
• numărul de abonaţi casnici a crescut cu  3788 ; 
• numărul de abonaţi  industriali  a crescut  cu 3 ; 
• numărul abonaţilor comerciali a crescut cu 77. 

Există posibilităţi de extindere a reţelei de alimentare 
cu gaze naturale în localitatea Sărata ( 8 km ) şi în 
localitatea Slătiniţa  ( 5 km ).  

Disfuncţionalităţi cu privire la reţeaua de alimentare cu 
gaze naturale se înregistrează în localitatea Unirea, 
unde lipsa de presiune se poate remedia prin 
executarea reţelei de alimentare a localităţii Slătiniţa. 

Construcţii 

La nivel local s-a reuşit atragerea unor fonduri 
guvernamentale pentru construcţia de locuinţe tip 
ANL. Astfel a fost rezolvată, măcar parţial, situaţia 
locativă a unor familii tinere din municipiu. 
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Grafic nr. 4 : Dinamica numarului de locuinte 
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Spaţii – terenuri disponibile 

În urma reactualizării planului urbanistic general, 
suprafaţa de intravilan a municipiului Bistriţa s-a mărit 
de la 2.259,8 hectare la 2.560,3 hectare. În cadrul 
acestei suprafeţe, zona pentru unităţi industriale şi 
depozitare s-a mărit de la 284 de hectare ( 12, 4 % ) la 
381,5 hectare ( 14, 9 %). 

Există astfel o suprafaţă de cca 40 de hectare 
disponibilă în zonele Valea Căstăilor, Drumul 
Tărpiului, Drumul Sigmirului. Aceste terenuri pot fi 
concesionate sau vândute  investitorilor pentru 
înfiinţarea de unităţi industriale ceea ce ar duce la 
crearea de noi locuri de muncă în municipiul Bistriţa.  

ANALIZA SWOT – CAPITAL ANTROPIC 
 Factori pozitivi Factori negativi 

Factori 
interni 

Puncte tari : 

Costuri relativ reduse de acces la reţeaua 
Internet 

Producţia de acumulatori auto (nr. 1 în 
Romania –ROMBAT) 

Producţia de cabluri electrice, mase plastice 
(cu volum de producţie în creştere) 

Intreprinderi lider in productia de tuburi 
PVC( TERAPLAST) 

Intreprinderile cheie din judeţ (ROMBAT-
baterii 

auto; RAAL-radiatoare auto; TERAPLAST –
tuburi PVC; ELECTROPLAST -cabluri) îşi 

menţin numărul de angajaţi şi nu 
semnalează probleme majore 

Majoritatea agenţilor economici din oraş 
sunt cu capital privat (autohton şi mixt) 

Privatizarea agenţilor economici finalizată în  
judeţ; 

Ponderea sectorului privat în cifra de afaceri 
este de ...........%; 

Serviciile bancare au un trend pozitiv (e-
banking, international banking, transfer prin 

card); 

 

Puncte slabe: 

Industria locală nu dezvoltă  produse de 
marcă internaţională; 

Competitivitate redusă pe piaţa internaţională 
a produselor cu valoare adăugată ridicată; 

Capabilitatea tehnologică nu depăşeşte nivelul 
4 (producţie de bază, cu eventuale modificări 

minore în producţie) din 7 nivele; 

Nu există capacităţi de producţie inovativă 
(produse cu valoare adăugată foarte ridicată 
sau capacitate de reproiectare inovativă la 
cele mai înalte standarde internaţionale); 

Tehnologia informaţiei este utilizată în 
producţie la nivel mediu; 

Nu sunt adoptate programe de reinginerie 
competitivă a proceselor cheie şi de 

administrare optimă a resurselor prin sistemul 
de costuri ale non-calităţii 

Număr scăzut de firme care au implementat 
ISO 9000:2000 de management al calităţii şi 
nu există preocupări în privinţa introducerii 

Sistemului Excelenţei în Afaceri după modelul 
EFQM, excepţie făcând SC ROMBAT SA; 
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Factori 
interni 

Puncte tari : 

Investiţii străine de tipul LEONI şi 
Roseyarns care atrag potentiali alţi 

investitori în zonă 

Construcţii de locuinţe tip ANL  care rezolvă 
probleme sociale 

40 ha de teren disponibil pentru activităţi 
industriale; 

existenţa reţelelor de apă rece, canalizare, 
gaze naturale, telefonie, cablu în majoritatea 

zonelor municipiului 

Puncte slabe: 

Infrastructura potenţială pentru  a permite 
înfiinţarea de incubatoare de afaceri, parcuri 
tehnologice şi industriale are o soluţionare de 

nivel scazut; 

Infrastructura de comunicare (drumuri, reţele 
slabă) 

Probleme de ordin ecologic: lipsa unui depozit 
de deşeuri ecologic 

Cercetarea, inovarea şi transferul tehnologic 
sunt relativ scăzute raportat la necesităţi şi 

există mecanisme foarte slabe de colaborare 
reală universitate-industrie pe cercetare-

dezvoltare; 

Nu există firme în judeţ care să dezvolte 
software; 

Principalele 10 sectoare industriale nu includ 
domenii cu valoare adăugată ridicată 

(confecţii, textile, alimente, încălţăminte –în 
sistem lohn); 

Cifra de afaceri/locuitor este foarte redusă 
4200 EURO/cap de locuitor 

Nu există consecvenţă în aplicarea unei 
politici de dezvoltare urbană valabilă 

Teren  insuficient pentru amplasare locaţii 
industriale. 

Cartierele orasului sunt lipsite de dotarile 
edilitare de baza dupa cum urmeaza : 

Viisoara –canalizare 

Sigmir    – apa , canalizare 

Sarata     - alim cu gaze naturale, canalizare 

Ghinda    - canal, drum de acces 

Slatinita- alim cu gaz, apa, canalizare 

Produsele şi serviciile exportate sunt cu 
valoare adăugată foarte redusă (lohn textil şi 

transport mărfuri); 

Valoarea exporturilor anuale este foarte 
redusă în raport cu cifra de afaceri în judeţ 
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Factori 
interni 

 Puncte slabe: 

Număr redus de IMM-uri active la 1000 
locuitori (47); 

Majoritatea IMM-urilor active  sunt de tip 
micro-intreprindere 90 %;   8 % sunt 

intreprinderi mici şi numai 2% intreprinderi 
mijlocii ; 

Lipsă parcuri industriale, tehnologice şi 
incubatoare de afaceri ; 

Serviciile cu ponderea cea mai ridicată sunt în 
lohn ; 

Grad redus de acoperire a unităţilor turistice 
(45%) deşi există potenţial 

Foarte puţini turişti străini (sub 10%) 

2 institute/ centre de cercetare; 28 de 
cercetători în judeţ; 0 firme cu profil 

cercetare&dezvoltare 

Facilităţile de creditare nu sunt la nivelul UE în 
termeni de dobânzi favorabile pentru 

dezvoltarea afacerilor; 

Facilităţile fiscale nu sunt competitive cu cele 
din UE; 

Lipsa parcuri industriale, tehnologice şi 
incubatoare de afaceri 

Grad relativ redus de acoperire a unităţilor 
turistice 

Politica energetică necorespunzătoare (SC 
PRODITERM) 

Factori 
externi 

Oportunitati: 

Potenţial pentru dezvoltarea următoarelor 
ramuri industriale: producţia de fire, cabluri 

electrice şi optice; tevi din PVC, sticlărie 

Nivelul productivităţii muncii în uşoară 
creştere 

Valoarea producţiei industriale în uşoară 
creştere (6% în EURO) dar nu atinge un 

nivel care să fie satisfăcător 

Program Phare, Banca Mondială, BERD, 
ISPA; 

Ameninţări: 

Fondurile străine pentru investiţii sunt relativ 
reduse raportat la necesar 

Scăderea volumului de producţie în industria 
construcţiilor de maşini şi a sticlăriei (de la 3% 

la 2% într-un an), două dintre sectoarele 
productive considerate importante la nivelul 

orasului  Bistrita ; 

Se constată o scădere a intreprinderilor mari 
(semnificative pentru locuri de muncă) 
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Axa 1 Dezvoltarea sectorului productiv şi a serviciilor 
conexe, întărirea competitivităţii activităţilor economice 
şi promovarea sectorului privat; 
Axa2 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii; 

Axa 3 Întărirea potenţialului resurselor umane, a 
capacităţii  forţei de muncă de a se adapta la cerinţele 
pieţei şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale; 
 

 

Axa 4 Sprijinirea  dezvoltării cartierelor la nivelul 

oraşului; 

Axa 5  Stimularea cercetării ştiinţifice şi dezvoltării 
tehnologice, inovării, comunicaţiilor, tehnologiei 
informaţiei şi crearea societăţii informaţionale; 

Axa 6 Îmbunătăţirea legăturilor  economice ale 
municipiului cu oraşe partenere. 

 

Factori 
externi 

Oportunitati: 

Program ISPA de alimentare cu apă a Văii 
Bârgăului 

Realizarea şoselei de legătură Cluj- 
Suceava 

Potenţial turistic foarte bun, dar nevalorificat 
corespunzător; 

Crearea unor parteneriate public private 
puternice. 

Ameninţări: 

Soldul balanţei comerţului exterior şi al 
importurilor (deşi este pozitiv) este în 

puternică scădere; 

Lipsa unor măsuri reale şi concrete de 
retehnologizare a proceselor şi accentuare a 

transferului de tehnologie va conduce la 
scăderea competitivităţii agenţilor economici 

din sfera producţiei; 

Lipsa inovaţiei tehnologice în toate sectoarele 
economice va face imposibilă creşterea 

economică accelerată; 

Firmele nu au o politică adecvată de protecţie 
a mediului; 

Exploatarea ilegală a pădurilor; 

Suprafaţa de pădure în uşoară scădere ; 

Proprietarii funciari vârstnici nu se pot 
acomoda cu economia de piaţă, nu sunt 

calificaţi şi nu există un sistem de consultanţă 
adecvată; 

Fermele agozootehnice mai mari nu respectă 
prevederile de ocrotire a mediului, nu au 

instalaţii adecvate; 

Fermierii nu au bani de cofinanţare pentru 
dezvoltarea sectorului agricol; 

Patrimoniul turistic valoros se află într-o 
proastă stare de conservare (Centrul Istoric); 

Lispa de know-how în accesarea de fonduri 
de dezvoltare. 
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Capital antropic 

Obiective specifice 

1. Crearea şi dezvoltarea unor mecanisme eficiente 
de creştere a competitivităţii agenţilor economici, prin 
susţinerea dezvoltării şi aplicării inovaţiei tehnologice; 

2. Susţinerea creării şi dezvoltării unor structuri 
specializate în asigurarea de consultanţă/formare 
continuă în domenii prioritizate pentru dezvoltarea de 
afaceri durabile; 

3. Susţinerea creării unor facilităţi direcţionate pe 
creşterea capabilităţii tehnologice, retehnologizarea şi 
eficientizarea producţiei, cu accent pe domeniile 
industriale cheie ale judeţului; 

4. Îmbunătăţirea măsurilor active de ocupare ca 
instrument sistemic pentru încurajarea ocupării forţei 
de muncă şi creşterea capabilităţii acesteia de 
adaptare la nevoile în continuă evoluţie de pe piaţa 
muncii; 

5. Sustinerea crearii unei strategii locale de asigurare 
a unor facilitati investitorilor locali care investesc in 
dezvoltare la nivelul municipiului;   

6. Crearea si dezvoltarea unor programe de reabilitare 
a retelei de drumuri ale  orasului si a cartierelor sale, 
precum şi optimizarea transportului public local;  

7. Creşterea eficienţei energetice la toate nivelele: 
producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea 
energiei;   

8. Analizarea posibilitatii realizarii in zona a unui 
aeroport pentru avioane tip charter; 

9. Reabilitarea retelelor de alimentare si distributie a 
utilitatilor la nivel de oras si cartiere; 

10. Dezvoltarea infrastructurii pentru afaceri in sensul 
sustinerii dezvoltarii unei piete a intermediarilor de 
valori mobiliare;  

11. Scheme de promovare a produselor locale 
alimentare si nealimentare si de artizanat ; 

12. Susţinerea unor strategii de promovare a oraşului 
la nivel European în scopul atragerii de investiţii 
străine; 

13. Susţinerea dezvoltării unor programe de formare 
profesională pentru forţa de muncă absorbită de 
domeniile cheie din municipiu şi judeţ; 

14. Susţinerea atragerii unor lanţuri de magazine de 
tip CASH&CARRY în imediata apropiere a 
municipiului. 

II.3 Evaluarea potenþialului turistic al 
municipiului Bistriþa    

II.3.1.Evaluarea potenţialului turistic generat de 
resursele naturale 

Apa  

Pe râul Bistriţa se află oraşul Bistriţa şi localităţile 
Unirea, Viişoara, Sărata, componente ale municipiului. 

Râul Bistriţa şi afluenţii săi pot prezenta interes 
turistic, în măsura în care debitul râului va fi reglat 
normal, iar sursele de poluare vor fi eliminate. 

Singura amenajare actuală este zona de alimentare 
cu apă a municipiului – zona MHC – situat pe malul 
stâng al Bistriţei. 

Resurse de ape minerale  

Utilizarea lor în trecut este cunoscută, iar reluarea ei 
ar fi benefică. Amenajarea a două staţiuni – una cu 
ape sărate şi nămol sărat, iar a doua cu ape 
sulfuroase - ar ridica gradul de atracţie turistică al 
municipiului. 

Spaţii verzi 

În prezent nu există o susţinere a regenerării spaţiului 
verde şi a evidenţierii unei structuri verzi a 
municipiului. Localităţile componente ale municipiului 
tind să se unească cu oraşul propriu zis, fără o 
articulaţie verde între ele. Această stare de lucruri este 
în dezavantajul aspectului estetic şi confortului pe care 
îl poate oferi zona. 

Dealul Codrişor, deal care bordează malul stâng al 
râului Bistrita, în prezent neamenajat  are un potential 
nevalorificat, putand prin pozitie si amenajari sa 
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devina  un punct de atractie turistica (locuri de 
belvedere). 

II.3.2.Potenţial turistic generat de resursele 
antropice 

Patrimoniu construit 

Municipiul Bistriţa este format din oraşul Bistriţa şi 
şase localităţi componente :Ghinda, Sărata, Sigmir, 
Slătiniţa, Unirea şi Viişoara, conservând imobile şi 
structuri urbane specifice spiritualităţii româneşti, 
săseşti şi maghiare. 

În Lista Monumentelor Istorice1 în vigoare, judeţul 
Bistriţa- Năsăud figurează cu 769 poziţii din care 209 
sunt monumente, ansambluri sau situri aferente 
municipiului Bistriţa, cu următoarea structură: 

• 12 arheologie 
• 193 arhitectură 
•    3 monumente de for public 
•    1 monumente funerare 
Valorile de patrimoniu cultural de interes naţional /  
monumente istorice de valoare naţionalã /  aferente 
mun. Bistriţa, menţionate de Legea 5/2000, sunt 
următoarele:       

• clădiri civile urbane  
•  CASA ION ZIDARU / Bistriţa 
• CASA ARGINTARULUI / Bistriţa 
•      ŞIRUL SUGĂLETE / Bistriţa 

• ansambluri urbane    
•  ANSAMBLUL URBAN FORTIFICAT / Bistriţa 

Monumente reprezentative 

Arhitectură ecleziastică 

• Biserica ortodoxă Intrarea în biserică a Maicii 
Domnului / Piaţa Unirii nr. 8  

• Biserica Evanghelică / Piaţa Centrală 
                                                        
1 aprobată cu Ordinul nr. 2.314/8 iulie 2004 al Ministerului 
Culturii şi Cultelor 

• Biserica romano-catolică Sfânta Treime / 
Gherorghe Şincai nr. 26 

ARHITECTURA CIVILĂ 

• Casa Argintarului 
• Casa Andreas Beuchel (Casa Ion Zidaru)  
• Ansamblul arhitectonic „Sugălete” 
ARHITECTURA MILITARĂ 

• Turnul Dogarilor - este singurul turn păstrat din 
cele 18 incluse în zidul de apărare al oraşului. 

SITUAŢ IA PATRIMONIULUI 

Monumentele restaurate, cu fonduri de la bugetul de 
stat, pe perimetrul municipiului sunt : Bistriţa/Casa 
Argintarului, Casa Ion Zidaru, Sugălete/Casa 24, 
Sărata/Biserica de lemn »Sfinţii  Arhangheli Mihail şi 
Gavriil » iar monumentele în curs de restaurare (cu 
cofinantare) sunt : Biserica Evanghelică CA, 
Sugălete/Casa 13. Există şi situaţii de neîntreţinere 
sau neutilizare şi chiar de distrugere  a unor elemente 
apartinând monumentelor istorice reprezentative, 
restaurate (Casa Ion Zidaru,  abandonată în contextul 
litigiilor dintre cei care-şi dispută dreptul la 
proprietate).  

Lucrările de restaurare sunt puţine, insuficient 
susţinute financiar, nu există încă programe/proiecte 
de reabilitare, nici o implicare a capitalului privat 
aferent conservării şi valorificarii patrimoniului, lipsesc 
specialiştii şi executanţii cu experienţă şi cunostinţele 
necesare intervenţiei pe imobile monument istoric. 

Definirea urbanistică a Bistriţei s-a făcut în strânsă 
legatură cu construirea zidului de incintă. Există un 
spaţiu urban  reprezentativ, organizat în jurul bisericii 
parohiale, de la care  pornesc străzile spre porţile 
oraşului. Perimetrul fostei cetăţi medievale are o 
suprafaţă de aproximativ 41,45 ha.  

Clădirile existente (din care un număr mare aflate pe 
lista monumentelor istorice) sunt majoritatea într-o 
stare înaintată de degradare, nu corespund unui 
standard minim de confort şi nu sunt puse în valoare 
nici măcar prin siglele de monument.  

Păstrarea autenticităţii patrimoniului local, a coerenţei 
şi atractivităţii acestuia, va avea ca efect motivarea 
interesului turistic.  

Conservarea şi transmiterea valorilor patrimoniale 
generaţiilor viitoare constituie o datorie  pentru 
locuitori, specialişti şi autorităţile responsabile. 
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INFRASTRUCTURA TURISTICĂ 

Baza materială a turismului în municipiul Bistriţa şi 
evoluţia acesteia este următoarea: 

 

 

 

 

 
 

Nr. 
crt. 

Baza materială 1996 1997 1998 1999 2000 2004 

 Număr unităţi de cazare 7 7 9 9 8 13 

 Capacitate de cazare (locuri) 684 594 741 721 573 797 

 Număr hoteluri 5 5 6 6 6 8 

 Locuri în hoteluri 508 508 545 521 371 627 

 Tabere de elevi şi preşcolari 1 1 1 1 1 1 

 Locuri în tabere 160 70 160 160 160 160 

 Pensiunisi moteluri 1 1 2 2 2 3 

 Locuri în pensiuni şi moteluri 16 16 36 40 42 88 

 Camping-uri 2 2 2 2 2 2 

 Locuri în camping-uri 45 58 58 64 72 82 

 
Structuri de primire turistică 
 
 

Nr.  

crt. 

Tipul de structură Clasificare 
număr stele 

Număr 
locuri de 
cazare 

Număr total 
de camere 

Alte dotări 

1. Hotel “ Coroana de Aur” 3 stele 189 109 + 4 ap. Internet 

Parcare 

2. Hotel  „Diana” 3 stele 125 57 + 8 ap. Parcare 50 loc. 

Sală conferinţa – 200 loc. 

Sala sport 

3. Hotel „ Codrişor” 3 stele 42 21 Parcare - 20 loc. 

4. Hotel „ Cora ” 3 stele 50 28 Parcare – 15 loc. 

5. Hotel „ Castelano ” 3 stele 40 18 Internet 

Parcare – 20 loc. 

6. Hotel „ Flamingo ” 3 stele 30 15 Internet 
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Parcare – 20 loc. 

Sală conferinţa – 100 loc. 

7. Hotel „ Bistriţa ” 2 stele 97 47 + 2 ap. Internet 

Parcare – 20 loc. 

Sală conferinţa – 30 loc. 

8. Hotel „ Decebal ” 2 stele 54 27 + 1 ap. Internet 

Parcare – 10 loc. 

9. Pensiune „ Ştefan ” - 14 7 Parcare – 7 loc. 

10. Motel „ Azuro ” - 44 23 Parcare 

11. Pensiune „ Sheriff ” - 30 14 Parcare – 20 loc. 

12. Camping - 52 22 Parcare – 30 loc. 

13. Camping - 30 15 Parcare 

 
Municipiul Bistriţa beneficiază de un potenţial turistic 
valoros insuficient valorificat.Semnalam inexistenta 
ghizilor profesionisti si a materialelor de promovare a 
ofertei turistice. 

În Bistriţa îşi desfăşoară activitatea 10 agenţii de 
turism-transport persoane, un Punct de Informare 
Turistică la Casa Municipală de Cultură, înfiinţat prin 
programul PHARE şi Oficiul de Tineret şi Turism din 

cadrul Primăriei municipiului Bistriţa. Este necesară 
găsirea unui sediu nou pentru Oficiul de Turism, 
întrucât locaţia actuală a acestuia nu este uşor 
accesibilă turiştilor.  

 

 

 
Oferta turistică 

 

Tematica  Situaţia existentă Centrul istoric Municipiu  

Servicii 

Consultanţă 
10 agenţii de turism-transport 

Punct de informare turistică-
Casa Municipală de Cultură  

Oficiul de Tineret şi Turism- 
Primăria Bistriţa  

4 agenţii pe străzile N. Titulescu, 

L. Rebreanu, P-ţa Petru Rareş 

Punct de informare turistică-Casa 
Municipală de Cultură  

Oficiul de Tineret şi Turism- 
Primăria Bistriţa 

6 agenţii de turism-transport 
pe raza municipiului 

nici o agenţie de turism în 
localităţile componente 

Spaţii cazare 8 hoteluri 

2 pensiuni 

1 motel 

2 campinguri 

hotel “ Coroana de Aur ” şi “ 
Bistriţa ” în P-ţa Petru Rareş 

 

hotel “Cora”, “Codrişor”, 
“Castelano” în parcul municipal 

hotel “Diana”, “Flamingo ”, 
“Decebal” pe raza oraşului 

pensiuni, motel, campinguri în 
localitaţile componente Unirea 
şi Viişoara  



   53 

B I S T R I T A  

 

Gastronomie 19 restaurante 

14 pizzerii 

5 restaurante situate în centrul 
istoric 

5 pizzerii 

5 restaurante în parcul 
municipal 

9 restaurante pe raza 
municipiului  

4 pizzerii pe raza municipiului 

Alte oferte 
turistice 

13 cluburi+ baruri + terase 

7 cluburi cu ring de dans 

7 baruri în centrul istoric 

nici un club cu ring de dans 

6 baruri, terase pe raza 
municipiului  

7 cluburi cu ring de dans  

 

Potential turistic generat de resursele culturale-
RESURSE TURISTICE CULTURALE 

Săli de spectacole, săli de expoziţie, muzee 

În municipiul Bistriţa funcţionează, sub egida 
Primăriei, Casa Municipală de Cultură « George 
Coşbuc », care deţine o sală de spectocole pe str. 
Albert Berger nr.10 şi o sală de expozitii situată în 
Piaţa Mică nr.18. 

De asemenea, în fiecare din cele şase localităţi 
componente - Viişoara, Unirea, Ghinda, Sărata, 
Slătiniţa şi Sigmir - funcţionează câte un cămin 
cultural. 

Activităţi culturale se mai desfăşoară la Galeriile de 
Artă ale Uniunii Artiştilor Plastici,  (situată în Piaţa 
Centrală ), la Galeria de Artă a Direcţiei Judeţene 
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional 
din Piaţa Petru Rareş nr.1, la Galeria de Artă a 
Colegiului “Corneliu Baba” şi în cadrul celor şase săli 
expoziţionale ale Complexului Muzeal Judeţean 
Bistriţa-Năsăud, situat pe b-dul Gen. Gh. Bălan. 

Muzeul dispune de şase expoziţii cu caracter 
permanent şi de şase saloane expoziţionale 
temporare. În incinta muzeului se află instalată o 
biserică de lemn din sec. XVIII, monument istoric, 
precum şi un parc dendrologic. 

Statui, monumente 

În rezervaţia de arhitectură a municipiului se află: 
statuia “Andrei Mureşanu”, opera (aparţinând 
sculptorului Cornel Medrea), statuia poetului “George 
Coşbuc”, situată la intrarea în parcul municipal 
(realizată de sculptorul G.Covalschi), statuia 
scriitorului “Liviu Rebreanu”, din Piaţa Unirii, (autor 
Romul Ladea). În exteriorul rezervaţiei se mai găsesc 

cinci busturi: bustul “Avram Iancu” din Piaţa Petru 
Rareş (autor Mircea Mocanu), bustul poetului George 
Coşbuc aflat în incinta Direcţiei Judeţene pentru 
Cultură,  Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional 
(aparţinând lui G.Pârvan), bustul domnului Moldovei, 
Petru Rareş din piaţa omonimă, (aparţinând lui Mihai 
Barbu), bustul domnitorului Al. I. Cuza,  aflat în faţa 
Inspectoratului de Poliţie şi “Capul de expresie”  şi 
cinci monumente comemorative: “Evreiesc”, “Eroilor 
neamului”,  “Soldatului sovietic”, “Foştilor deţinuţi 
politici”  , monumentul german din Slătiniţa şi alte 
câteva monumente de for public (“ Praguri ” , 
Măiastră”  şi “ Monumentul Veteranilor” ). 

Trasee turistice 

1.Excursie în Munţii Rodnei. Traseul Bistriţa – 
Năsăud - Complexul carstic Tăuşoare – Zalion. 
Drumul naţional 17 c. 

2.Excursie în Munţii Bârgăului. Traseul Bistrţa – 
„Castelul lui Dracula” – Pasul Tihuţa. DN 17. 

3.Excursie în Munţii Suhardului. Traseul Bistriţa – 
Sângeorz Băi – Valea Vinului, Lacul Lala. DN 17 D. 
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ANALIZA SWOT - TURISM URBAN  

SWOT 
turism 

 urban  
Factori pozitivi Factori negativi 

Mediul 

intern  

Puncte tari 
Municipiul Bistriţa şi localităţile componente: Ghinda, 
Sărata, Sigmir, Slătiniţa, Unirea şi Viişoara / conservă 

imobile şi structuri urbane specifice spiritualităţii româneşti, 
săseşti şi maghiare ; 

Cadrul de dezvoltare al localităţii depresiunea intracolinară 
Livezile-Bârgău, aferent cursului râului Bistriţa, străjuită de 
dealuri între 450-680m, Schieferberg, Schullerwald, Burich, 

oferă o panoramă asupra oraşului şi împrejurimilor ; 

Bistriţa concentrează cea mai mare parte a valorilor 
patrimoniale ale municipiului ; oraşul conservă încă 
perimetrul fostei cetăţi medievale fortificate (Bistritz). 

Existenţa drumului de centură, cu posibilitatea preluării 
traficului de tranzit greu ; 

Existenţa unei platforme industriale care nu afectează zona 
protejată ; 

Trecerea în proprietatea unor persoane cu posibilităţi 
economice şi 

disponibilitatea necesară reabilitării patrimoniului a unor 
imobile istorice; 

Interesul împrejmuirilor, monumente restaurate, Arcalia, 
Herina, Livezile, Tărpiu ; rezervaţii rurale, Dorolea, Livezile; 

Existenţa unui potenţial uman şi instituţional cu capacitatea 
de a organiza manifestări reprezentative/polarizante pentru 

zonă ; 

Dezvoltare economică pe un traiect relativ ascendent ; 

Existenţa unui număr mare de hoteluri şi unităţi de 
alimentaţie publică ; 

 

Puncte slabe 
Inexistenţa unui program de acţiune cu măsuri, proiecte şi 

responsabilităţi în domeniile : locuire, infrastructură tehnică, 
spaţii publice, trafic, turism, comerţ, prestări servicii, 
mesteşuguri şi întreprinderi mici, industrie, în intenţia 

conservării autenticităţii zonei istorice, esentială în 
promovarea turismului ; 

Absenţa  unui sistem global informational, suport în 
monitorizarea patrimoniului şi gândirea unor programe 

aferente acestuia ; 

Inexistenţa sau insuficienta punere în valoare a patrimoniului, 
absenţa siglelor de monument, inscriptionarilor şi a plăcuţelor 

de semnalizare şi presemnalizare rutieră a  monumentelor 
istorice,  inexistenţa unui program de vizitare a 

monumentelor,  a ghizilor; neiluminarea nocturnă; 
nereprezentativitatea denumirii unor artere în zona rezervaţie 

; 

Caracterul intervenţiilor în zonele protejate, în mod special  în 
perimetrul fostului ansamblu urban fortificat Bistriţa, de multe 
ori  în detrimentul substanţei originale ; absenţa specialiştilor 

şi executanţilor abilitaţi în lucrări pe imobile istorice ; 

Tolerarea unor funcţiuni incompatibile cu zona istorică şi 
problemele acesteia ; 

Nevalorificarea clădirilor istorice  şi a spaţiilor publice 
medievale, calitatea îndoielnică a unor monumente de for 

public amplasate în aceste spaţii ; 

Alterarea zonelor de protecţie aferente monumentelor 
istorice ; 

Insuficienta promovare a meşteşugurilor şi micilor 
întreprinderi, pierderea meştesugurilor tradiţionale, în special 

în domeniul construcţiilor, cu calificarea şi cunoaşterea 
tehnicilor de intervenţie pe monumente istorice ; 

Reţeaua de comunicaţii slab dezvoltată, sistem deficitar de 
legătură a oraşului şi a localităţilor componente cu reţeaua 

de trafic interregional şi european ; 
Problemele traficului în oraş, (în mod special în zona istorică) 

absenţa parcajelor în zonele marginaşe ale oraşului vechi, 
absenţa elementelor de particularizare a circulaţiei şi a 

pistelor de  biciclete ; 

Neutilizarea mijloacelor de transport ecologice şi  carenţele  
transportului în comun ; 

Deficienţele infrastructurii urbane ; 
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Lipsa unei gropi ecologice şi efectele necolectării selective a 
deşeurilor ; 

Insuficienta susţinere financiară şi slaba valorificare a 
patrimoniului prin  actul cultural ; 

Locuirea preponderentă a zonei de rezervaţie istorică şi de 
arhitectură 

Bistriţa de o categorie defavorizată a populaţiei, fără 
posibilităţile materiale şi disponibilitatea de a răspunde 

provocărilor acestei zone ; 

Insuficienta educaţiei, sensibilizării şi constientizării 
locuitorilor făţă de valorile patrimoniale ; 

Insuficienţa amenajărilor sportive şi a spaţiilor de agreement 
pentru populaţie şi turişti ; 

Nevalorificarea potentialului turistic şi curativ al municipiului ; 

Inexistenţa unui concept detaliat de turism ; 

Inexistenţa sau neatractivitatea  ofertei turistice, neatingerea 
standardelor europene în servicii şi consultanţă, hoteluri, 

pensiuni particulare, gastronomie, manifestari şi evenimente 
culturale, festivaluri, trasee tematice, organizarea de 

conferinţe, simpozioane, expoziţii insuficiente ; 
nevalorificarea decorului istoric pentru manifestările 
culturale ; nevalorificarea tradiţiilor multiculturale şi 

pluriconfesionale ale oraşului ; 

Insuficienţa sau pozitionarea nefavorabilă a punctelor de 
informare turistică, absenţa hărţilor turistice, a ghizilor 

profeşionisti, a panourilor turistice; 

Neactualitatea sau inexistenţa site-urilor locale, regionale şi 
naţionale actualizate, conţinând informaţii turistice şi culturale 

Mediul  
extern 

Oportunităţi 
Poziţia geografică a municipiului, apartenenţa la o regiune 

cu un potential turistic ridicat de interes naţional şi 
internaţional ; 

Existenţa unor localităţi în zona cu potential balneo-
climateric, rezervaţii naturale, ţinuturi de vânătoare / Blăjenii 

de Jos,Colibita,Cusma, Lunca Ilvei, Parva, Piatra 
Fântânele, Posmus, Sângeorz-Băi, Valea Mare, Valea 

Vinului , posibilitatea valorificării rezervaţiilor existente în 
judet : munţii Bârgăului, Calimani, Rodnei,/ turism cultural, 

ecologic, trasee tematice;   manifestări sportive cu 
participare internatională; 

Existenţa resurselor de ape minerale la Viişoara, Slătiniţa şi 
Sărata având potenţial turistic şi curativ nevalorificat; 

Particularizarea şi diversitatea spirituală a municipiului, 
rezultată prin combinarea elementelor româneşti, săseşti şi 
maghiare în configuraţia localităţilor şi a fondului construit ; 

 

Ameninţări 
Nemotivarea interesului turistic prin pierderea autenticităţii 
patrimoniului local; intervenţii necontrolate sau de calitate 
îndoielnică care conduc la depersonalizarea oraşului şi 
localităţilor componente la devalorizarea spaţiului public 

medieval ; 

Alterarea raportului oraş istoric-parc-apă-dealuri perimetrale ; 

Diminuarea zonei de agement a oraşului ; 

Accentuarea problemelor zonei istorice prin  dificultatea 
eliminării traficului motorizat din perimetrul zonei istorice şi 

nerezervarea unor zone pentru parcaje; 

Inexistenţa unui concept privind circulaţia rutieră la nivelul 
municipiului ; 

Atenuarea oportunităţilor drumului de centură ; 

Alterarea zonei de percepere a monumentelor istorice ; 
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Recunoasterea atractivităţii localităţii Bistriţa în literatura de 
specialitate. 

Localitatea Bistriţa este uşor cognoscibilă / particularitate 
conferită de fondul construit din interiorul fostei cetăţi 

medievale fortificate, oraşul putând deveni atractiv pentru 
turişti, cu condiţia conservării autenticităţii substanţei 

istorice ; 

Existenţa unui număr mare de monumente istorice 
reprezentative care ar putea fi puse în valoare şi incluse în 

circuite turistice. 

Posibilitatea valorificării cadrului istoric; evenimente 
culturale de marcă, festivaluri, concerte, parade, expoziţii şi 

muzee, laboratoare, ateliere, stagii de specialitate ; 

Oportunitatea dobândirii statutului de « oraş istoric » pentru 
Bistriţa ; 

Tradiţia mesteşugurilor în zonă ; 

Tradiţia multiculturală şi pluriconfesională a oraşului ; 

Condiţii de amenajare a unor spaţii de cazare de tip 
Jugendherberge/Horst, camping – tabere pictură, sculptură, 

agro-turism, valorificând imobile istorice şi situri ; 

Crearea premizelor pentru libera iniţiativă, pentru 
dezvoltarea potenţialului  economic şi a infrastructurii 

tehnice şi sociale ; 

Legătura cu saşii din diasporă, atragerea agentiilor de 
turism străine etc ; 

Legătura cu oraşele înfrăţite. 

Depersonalizarea localităţilor componente ; 

Manifestări culturale de un nivel profesional discutabil,  
nereprezentative pentru promovarea valorii şi autenticului, 
depreciind zona ; insuficienta valorificare a monumentelor 

istorice prin evenimente culturale ; 

Exploatarea iraţională a resurselor forestiere în zonele 
apropiate; neprotejarea zonei verzi; 

Scăparea de sub control a fenomenului poluării ; acceptarea 
unor investiţii fără a respecta tehnologiile ecologice şi 

protecţia zonei ; 

Riscurile neglijării lucrărilor de infrastructură ; 

 

 

 

Turism urban / zone protejate 

Obiective specifice:  

1.Reabilitarea şi punerea în valoare a monumentelor 
istorice şi zonelor de protecţie ale acestora cu atenţie 
la pericolul pierderii autenticităţii, coerenţei şi, deci a 
atractivităţii patrimoniului local.  

2.Adoptarea unui program de acţiune pentru zonele 
protejate cu măsuri, proiecte şi responsabilităţi în 
domeniile: locuire, infrastructură tehnică, spaţii 
publice, trafic, turism, comerţ, prestări servicii, 
meşteşuguri, întreprinderi mici;  

3.Dezvoltarea reţelei de trafic interregional şi 
european, rezolvarea disfuncţionalităţilor în circulaţia 

rutieră şi a stării arterelor de circulaţie, particularizarea 
circulaţiei (poduri, piste de biciclişti); 

 4.Restricţionarea şi, treptat, eliminarea traficului 
motorizat din perimetrul Centrului Istoric Bistriţa; 
rezervarea locuri de parcare în aria protejată;  

5.Reconsiderarea aspectului general al oraşului / 
remodelarea şi reabilitarea fondului construit existent 
şi a spaţiilor publice;  

6.Amenajarea malurilor râului Bistriţa, între Unirea şi 
Sărata, legarea acestora de structura verde a oraşului 
istoric şi includerea în zona de agrement a oraşului a 
dealului Schifferberg;   

7.Manifestări şi evenimente culturale valorificând 
cadrul istoric;Perpetuarea tradiţiei multiculturale şi 
multiconfesionale a zonei;  

8.Extinderea, creşterea şi particularizarea prestărilor 
de servicii aferente turismului; prezentarea ofertei 
turistice continând informaţii turistice şi culturale; 

9.Promovarea meşteşugurilor şi meseriilor tradiţionale, 
precum şi integrarea acestora în conceptul turistic 
general;  
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10.Sensibilizarea populaţiei pentru valoarea, 
frumuseţea şi potenţialul oraşului istoric. 

III. CAPITALUL SOCIAL 

III.1 Structura şi dinamica populaţiei 

Conform datelor furnizate de Direcţia judeţeană de 
statistică Bistriţa-Năsăud, populaţia municipiului 

Bistriţa la data de 1 ianuarie 2004 a fost de 82.689 
locuitori, în scădere faţă de datele de la recesământul 
populaţiei efectuat în anul 1992, când era înregistrat 
un număr de 87.710 locuitori. Se inregistrează astfel 
un spor natural negativ al populaţiei de 0,94%. În 
continuare sunt prezentaţi principalii indicatori 
demografici pentru municipiul Bistriţa: 

 

 

Localităţi 
componente 

Populaţia  
totală  
2002 

Numărul 
gospodăriilor 

populaţiei* 

1. Bistriţa 74.933 24.776 

2. Ghinda 724 207 

3. Sărata 1.039 293 

4. Sigmir 786 208 

5. Slătiniţa 731 204 

6. Unirea 1.653 504 

7. Viişoara 1.393 368 

Total municipiu 81.259 26.560 (26.320)** 

 
*a recesământul populaţiei din 2002 – date preliminare 
** la recesământul populaţiei din 2002 – date definitive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92,2% 

7,8% 
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Structura populaţiei municipiului Bistriţa, pe grupe de vârste comparativ anii 1992 şi 2002 

 

Grupe de 
vârste 1992 % 2002 % Diferenţe 

fizice 

 
Procentual  

 

0-4 ani 7955 9% 3939 4,8% - 4016 - 49% 

5-9 ani 8711 10% 4301 5,2% - 4410 - 42% 

10-14 ani 8795 10% 7136 8,7% - 1659 - 20% 

15-19 ani 7672 8% 7995 9,8% + 323 + 5% 

20-24 ani 7663 8,5% 6217 7,6% - 1446 - 20% 

25-29 ani 7565 8,6% 6538 8% - 1027 - 14% 

30-34 ani 9262 10,5% 7771 9,5% - 1491 - 17% 

35-39 ani 8839 10% 6550 8% - 2289 - 26% 

40-44 ani 6194 7,1% 7769 9,5% + 1575 + 21% 

45-49 ani 3660 4,1% 7540 9,2% + 3880 + 52% 

50-54 ani 2998 3,4% 5250 6,4% + 2252 + 43% 

55-59 ani 2400 2,7% 2984 3,6% + 584 + 20% 

60-64 ani 2025 2,3% 2335 2,8% + 310 + 14% 

65-69 ani 1670 1,9% 1789 2,2% + 429 + 7% 

70-74 ani 942 1% 1397 1,7% + 455 + 33% 

75 ani şi peste 1359* 1,5% 1748 2,1% + 389 + 23% 

TOTAL 87.710 

 

81.259 - 6451 

* inclusiv vâsta nedeclarată 

92,2%

7,8%

Municipiul Bistriţa
Cartiere ale Bistriţei

29% 

66% 

5% 

18% 

76% 

6% 
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EVOLUŢIA POPULAŢIEI MUNICIPIULUI BISTRIŢA 1990 – 2002 

Populaţia totală – la 1.VII. (stabilită)

78000
79000
80000
81000
82000
83000
84000
85000
86000
87000
88000
89000

1990 1995 2000 2001 2002

ani

nu
m
ăr Populaţia totală – la

1.VII. (stabilită)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,8%6,0%9,0%

23,0%

3,0% 11,0% 7,0% 16,0%
12,0% 8,0%

42,0%

Populaţie ocupată
Legislatori, membrii ai exeutivului, cond.ai adm.publică şi unităţi ec-soc. şi politice
Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice
Tehnicieni, maeştri. şi asimilaţi
Funcţionari administrativi
Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi

Meşteşugari şi lucrători calificaţi
Operatori la instalaţii şi maşini, asamblori de maşini, echipamente şi alte produse
Muncitori necalificaţi
Ocupaţie nedeclarată
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III.2 Servicii sociale 

Protecţia copilului 

Identificarea problemelor 

Copii cu nevoi speciale 

La data de 1.04.2004 un număr de 780 de copii cu 
nevoi speciale frecventează şcoala în 4 unităţi de 
învăţământ de pe raza municipiului Bistriţa: 

• Şcoala specială nr. 1 Bistriţa: 192 
• Şcoala specială nr. 2 Bistriţa: 190 
• Şcoala profesională Sf. Maria Bistriţa: 336 
• Şcoala specială Lacrima Unirea: 62 
Acest tip de institutie nu încurajează menţinerea şi 
întărirea  relaţiilor cu părinţii / familia largită şi 
comunitatea din care provine copilul, ceea ce 
îngreunează reintegrarea în familie şi realizarea socio-
profesională a copilului.  

Un alt aspect, deloc neglijabil, îl reprezintă costurile 
imense pe care le presupune îngrijirea în regim 
rezidenţial, care nu poate să acopere toată gama de 
servicii de care are nevoie un copil cu dizabilităţi. 

În urma evaluării, inclusiv din punct de vedere social, 
a acestor copii s-a constatat urmatoarele: 

• din cei 382 copii din cele 2 şcoli speciale din 
Bistriţa: 

 

• 103 copii necesită ocrotire în servicii de tip 
rezidenţial; 

• 63 copii pot frecventa un centru de zi; 
• 64 copii ar putea face naveta zilnic 
• diferenţa este reprezentată de copii care 

frecventează şcoala în regim de zi. 
Servicii şi programe existente (dezvoltate în 
perioada 1997 – 2004, la nivelul municipiului 
Bistriţa)  

1. Protecţia de tip rezidenţial 

La 01.07.1998, DJPDC a preluat unităţi de ocrotire de 
pe raza judeţului, printre care, de la Ministerul 
Sănătăţii – Leaganul de copii cu un efectiv de 151 de 
copii, cu vârsta între 0 – 3 ani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluţia numărului de copii, de la data preluării este 
următoarea: 
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151 113 82 78 91 95 38 31 BISTRIŢA 

 75 % 54 % 51,5 % 60 % 63 % 25 % 21% 
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Însă că cel mai important indice este acela al 
numărului mediu de luni pe care îl petrecea un copil în 
instituţiile de ocrotire, respectiv 70,92 luni înainte de 
preluare, 18,89 luni în anul 2000, 9,7 luni în anul 2001 
şi 7,8 luni în anul 2002. 

La nivelul trimestrului III din anul 2002, procentul de 
copii cu vârstă 0-3 ani, din totalul copiilor din centrele 
de plasament era de 3,7 % în judeţul Bistriţa Năsăud, 
faţă de 6,7 % la nivelul ţării, iar indicele de 
dezinstituţionalizări în aceeaşi perioadă este de 12,11 
% faţă de 8.20 % cât era la nivel naţional.  

Copiii care au fost redaţi în familii nu sunt consideraţi 
cazuri rezolvate. Ei ramân în atenţia serviciului, sunt 
supravegheaţi şi urmăriţi, până când se reinfiripă 
relaţiile normale de ataşament între membrii familiei. 

Reformarea instituţiilor.  

I. Discontinuităţile care apar în îngrjirea unui copil prin 
transferul de la o instituţie la alta sau chiar dintr-o 
grupă în alta în cadrul aceleaşi institutii, au efecte 
nocive asupra dezvoltării de perspectivă a acestuia. 
Pentru a diminua acest fenomen, în Centrul de 
plasament Bistriţa (fost leagăn de copii) s-a modificat 
categoria de copii internaţi: de la 0-3 ani la 0-7 ani. 

II. O alta preocupare majoră a fost aceea a 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă din centrele de 
plasament, în sensul apropierii acestora de mediul 
familial. 

Acest lucru se realizează pe două căi: 

• calificarea personalului de îngrijire pentru a 
răspunde nevoilor psihoafective şi fizice ale 
copiilor. 

• restructurarea şi adaptarea spaţiilor, precum şi 
asigurarea dotărilor necesare pentru realizarea 
unor condiţii cît mai apropiate de cele din familie, 
proces care a fost realizat cu resurse financiare 
extrabugetare (Banca Mondială, ANPCA, Fundaţia 
SERA, etc.). 

III. Punctul final în restructurarea instituţiei l-a 
constituit însă “inchiderea” ei prin transformarea în 
complex de servicii sociale comunitare, proces care 
este consfinţit de noua organigramă aprobată de catre 
Consiliul Judeţean, începând cu 01.01.2003. 

Aria de servicii care apar în noua structură este 
urmatoarea: 

• serviciul de prevenire a abandonului de copii prin 
planificare familială; 

• serviciul de monitorizare, asistenţă şi sprijin al 
femeii gravide; 

• centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi 
integrării copilului în familie; 

• centrul maternal; 
• centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi; 
• centrul de primire a copilului mic în regim de 

urgenţă şi de evaluare ; 
• centrul de plasament de tip familial ; 
• centru de zi. 

Formarea personalului 

În tabelul de mai jos este prezentată evoluţia 
transformării structurii de personal educativ şi de 
îngrijire, de la data preluării instituţiilor până la data 
curentă.   

Număr personal la data de 01.07.1998 Număr personal la data de 01.04.2004 
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BISTRIŢA 134 45 59 76 14 12 29 
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De la data preluării instituţiilor de ocrotire, până în 
prezent, au fost reintegraţi în familia naturală un 
număr de 84 copii, ai căror părinţi au domiciliul pe 
raza municipiului Bistriţa. 

În prezent, se află în monitorizare un număr de 175 
copii din Bistriţa, pentru care a fost prevenită 
institutionalizarea prin consiliere şi/sau sprijin material 
şi un număr de 6 copii pentru care a fost prevenită 
institutionalizarea prin  decontarea diferitelor cheltuieli. 

2. Protecţia de tip familial 

A. Plasamentul şi încredinţarea la familii 
La data de 31.06.1997 existau 49 de copii plasaţi / 
încredinţaţi la familii / persoane, cu domiciliul în 
localitatea Bistriţa. În perioada 1.07.1997 – 
1.04.2004 s-au emis hotărâri de plasament pentru 
169 de copii, iar în prezent există 108 cazuri active 
de copii plasaţi / încredinţaţi la familii / persoane. 

B. Plasamentul şi încredinţarea la asistent 
maternal profesionist 
La data de 1.04.2004, erau angajaţi 66 asistenţi 
maternali cu domiciliul în oraşul Bistriţa, având în 
plasament / încredintare un număr de 79 copii ai căror 
părinţi au domiciliul pe raza judeţului. 

De la demararea activităţii, sistemul de protecţie în 
familii profesioniste de plasament a oferit ocrotire unui 
număr de 64 de copii cu vârste cuprinse între 0-10 ani, 
ai căror părinţi au domiciliul în Bistriţa. Dintre aceştia: 

- 48  se află încă în sistem; 
- 10 au fost reintegraţi în familia naturală; 
- 6 au fost adoptaţi. 

C. Centrul maternal Bistriţa 
Acest tip de serviciu a început să funcţioneze din luna 
februarie 1998, având o capacitate de 8 locuri. 

Până în 1.04.2004, au beneficiat de protecţie în 
centrul maternal un număr de 54 cupluri mamă-copil şi 
2 gravide. 

D. Adopţia 

• în perioada 1997 – 2004 au fost încheiate 54 de 
adopţii naţionale din care:  
• 25 la rude până la gradul IV; 

• 29 la alte familii / persoane. 
F. Colaborarea cu comunitatea 
a. Implicarea comunităţii locale 

Un studiu efectuat în jud. Bistriţa Năsăud a relevat 
faptul că majoritatea consiliilor locale nu au angajat un 
lucrător social, în cel mai bun caz transferând aceste 
atribuţii unor persoane care au deja alte îndatoriri şi 
care nu au o pregătire de specialitate în domeniu. 

S-a iniţiat atunci un proiect intitulat “Pregătirea reţelei 
judetene de lucrători sociali în vederea descentralizării 
serviciilor în domeniul protecţiei drepturilor copilului în 
jud. Bistrita Năsăud”. 

Proiectul a fost finanţat de „Fundaţia pentru o 
Societate Deschisă”, şi s-a desfăşurat în perioada 
1.08.1999-1.08.2000, obiectivele specifice fiind: 

• descentralizarea activităţii de protecţie a drepturilor 
copilului prin implicarea autorităţilor locale; 

• instruirea lucrătorilor primăriei pentru soluţionarea 
unui număr cât mai mare de cazuri sociale care să 
nu necesite implicarea directă a personalului 
DJPDC; 

• crearea unei reţele profesioniste funcţionale, la 
nivel judeţean, care să acţioneze unitar în 
probleme de protecţie a drepturilor copilului; 

• reducerea numărului de copii din instituţiile de 
ocrotire 

b. Colaborarea cu ONG-uri 

Prezentăm câteva din activităţile derulate, în această 
perioadă, în colaborare cu ONG-urile care au activat 
pe teritoriul judeţului Bistriţa Năsăud: 

• SERA România: 
• Perioada 1996 – 1998: cheltuieli efectuate 

pentru susţinerea activităţii DJPDC -  donarea 
unui automobil, proiect de finanţare a 
cheltuielilor pentru plata salariilor angajaţi DPC, 
cheltuieli de funcţionare şi cheltuieli implicate 
de susţinerea familiilor aflate în situaţii de risc; 

• 2001: cheltuieli de restructurare a centrelor de 
plasament – CP Bistriţa: înlocuirea reţelei de 
instalaţii termice în corpurile A, B, C şi dotări cu 
aparatură electrocasnică;   

• 2002: reabilitarea instalaţiei termice în corpul D 
la CP Bistriţa;  susţinerea financiară a 60 de 
asistenţi maternali,  
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• 2003: susţinerea financiară a Serviciului de 
prevenire a abandonului de copii prin 
planificare familială: acordarea dreptului de 
folosinţa a unui automobil, costul 
combustibilului şi costurile de întreţinere a 
automobilului, drepturile salariale ale 
personalului din serviciu, consultanţă de 
specialitate pentru implementarea serviciului; 
sustinerea financiară a 21 de asistenţi maternali 
în perioada oct-dec 2003. 

• susţinerea financiară a 22 de asistenţi maternali 
în luna ianuarie 2004. 

• Copii Fericiţi : 
• Activităţi desfăşurate împreună cu DJPDC care 

au ca obiect protecţia copilului prin încredinţare 
sau plasament la asistenţi maternali 
profesionişti; 

• Cheltuieli efectuate pentru susţinerea activităţii 
DJPDC;  

• Cheltuieli efectuate pentru finanţarea 
programelor privind prevenirea abandonului 
sau integrarea copilului în familia naturală; 

• Cheltuieli efectuate pentru restructurarea 
centrelor de plasament  în module de tip 
familial. 

• Alternativa:  
• Activităţi desfăşurate împreună cu DJPDC care 

au ca obiect protecţia copilului prin plasament 
la asistenţi maternali profesionişti; 

• Cheltuieli efectuate pentru susţinerea activităţii 
DJPDC; 

• Sprijinirea integrării socio-profesionale a 
tinerilor în vârstă de peste 18 ani care părăsesc 
sistemul de protecţie. 

• Love Basket :   
• Cheltuieli efectuate pentru restructurarea 

centrelor de plasament  în module de tip 
familial; 

• Cheltuieli efectuate pentru finanţarea 
programelor privind prevenirea abandonului 
sau integrarea copilului în familia naturală; 

• Cheltuieli efectuate pentru susţinerea activităţii 
DJPDC; 

• Activităţi realizate împreună cu DJPDC pentru 
protecţia copilului prin încredinţare sau 
plasament la asistenţi maternali profesionişti; 

• Donaţii sau sponsorizări efectuate în favoarea 
centrelor de plasament, folosite în interesul 
copilului. 

Centrul Municipal de Servicii Sociale are în 
structura sa următoarele compartimente: 

• Compartimentul prestaţii sociale,  
• Compartimentul asistenţă persoane cu handicap,  
• Serviciul Căminul pentru persoane vârstnice,  
• Serviciul financiar contabil, salarizare juridic 

administrativ,  
• Oficiul pentru consilierea rromilor,  
• Cabinet stomatologic. 
În cadrul acestor compartimente se desfăşoară 
activitatea de asistenţă socială prin punerea în 
aplicare a legislaţiei în vigoare şi anume: 

Aplicarea Legii 416/2001 privind venitul minim 
garantat 
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În prezent beneficiază de dreptul de servire a mesei la 
Cantina de ajutor social potrivit Legii 208/1997 un 
număr de 182 de persoane, dintre care 21 plătesc 
30% din venitul lor, iar 161 sunt persoane care 
beneficiază de acest drept fără plată. 

 

Aplicarea prevederilor O.U.G 81/2003 privind 
acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi 
asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării 
energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, 
precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei 
financiare.   

În ceea ce priveşte  OUG 105/2003 au fost depuse 
un număr de1.277 de cereri de alocaţii 
complementare din care au fost aprobate 1.254 şi 
389 cereri alocaţii de susţinere monoparentale din 
care au fost aprobate 378. 
Căminul pentru Persoane Vârstnice este un 
serviciu în cadrul Centrului Municipal de Servicii 
Sociale  care funcţionează conform prevederilor 
Legii17/2000 şi Legii 705/2001 privind sistemul 
naţional de asistenţă socială. 
Căminul pentru Persoanele Vârstnice asigură: 

• autonomia şi siguranţa persoanelor vârstnice  
asistate; 

• respectarea identităţii, integrităţii şi demnităţii 
persoanelor vârstnice prin condiţiile de îngrijire 
oferite; 

• menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice sau 
intelectuale ale persoanelor vârstnice; 

 
• stimularea participării persoanelor vârstnice la 

viaţa socială; 
• facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane, 

inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice; 
 

• supraveghere şi îngrijire medicală necesară, 
potrivit reglementărilor privind asigurările sociale 
de sănătate; 

• revenirea şi tratarea consecinţelor legate de 
procesul de îmbătrânire; 

Compartimentul asistenţă persoane cu 
handicap 

Are următoarele atribuţii: 

întocmeşte anchete sociale cu privire la modificările 
survenite în starea fizică, psihică sau socială a 
persoanei cu handicap, de natură să modifice 
acordarea drepturilor sau facilităţilor pentru asistenţii 
sociali; 

• întocmeşte anchete sociale, pentru acordarea 
indemnizaţiei lunare pentru persoane cu handicap; 

• face propuneri Consiliului Local pentru aprobarea 

listei persoanelor cu handicap şi asitenţii personali 
ai acestora pentru acordarea de abonamente 
gratuite pentru utilizarea mijloacelor de transport în 
comun. 

 

NR. 

PERS. 

        SUME 
CHELTUITE 

  MII LEI 

 Cu 
plată 

Fără plată Copii Adulţi Pensionari Lipsiţi de 
venituri 

Bolnavi La domiciliu  

182 21 161 154 28 11 12 12 12 2.607.148 

Nr. 
beneficiari 
sf. An 2003 

Nr. 
beneficiari 
iunie 2004 

Persoane 
cazate  

Sex 
persoane 
asistate 

Persoane 
din mun. 
Bistriţa 

Persoane din 
afara mun. 

Vârsta 
medie a 
asistaţilor 

Cost întret. 
lunară pe asistat  
mii lei 

38 41 41 M - 21  

F - 20 

14 27 78 5.100 
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Tabel cu persoanele cu handicap care au beneficiat de  
abonamente gratuite potrivit legii : 

 
Beneficiarii OUG 102 /1999 privind protecţia 
persoanelor cu handicap: 137 de persoane sunt 
asistate şi beneficiază de asistent personal angajat 
de Primăria Municipiului Bistriţa. 

Centrul de Cazare a Persoanelor fără Adăpost 

Este un aşezământ de protecţie socială şi 
resocializare a persoanelor din municipiul Bistriţa lipsiţi 
temporar de adăpost sau care se găsesc în situaţii de 
risc social.   

Persoanele asistate prin Centrul de Cazare a 
Persoanelor fără Adăpost sunt sprijinite în vederea 
integrării în muncă în limita posibilităţilor prin 
îndrumarea spre serviciul public specializat în 
medierea muncii AJOFM. Bistriţa ; 

 

 

 

Oficiul pentru Consilierea Rromilor 

Obiectivul principal este îmbunătătirea accesului 
cetătenilor de etnie rromă din municipiul Bistrita la 
serviciile sociale în condiţiile prevăzute de lege şi a 
participării acestora la viaţa economică socială şi 
culturală a comunitătii.  

Oficiul pentru consilierea rromilor are următoarele 
atribuţii: 

• analizează situaţia socio-economică a familiilor de 
rromi şi face propuneri în funcţie de specificul 
fiecărui caz în parte; 

• sprijină populatia de rromi lipsită de mijloace de 
subzistentă pentru obţinerea de ajutoare materiale 
şi financiare, în condiţiile prevăzute de lege; 

• sprijină populaţia de rromi lipsiţi de mijloace de 
subzistenţă în vederea obţinerii documentelor de 
identitate şi stare civilă; 

• întocmeşte şi implementează proiecte/programe cu 
specific pe problemele rromilor cu finantări din 
fonduri externe sau interne care să aibă drept scop 
îmbunătăţirea situaţiei cetăţenilor de etnie rromă 
din municipiul Bistriţa. 

Date despre populaţia de rromi 

Din datele deţinute de recesământul populaţiei din 
martie 2001 comunitatea de rromi din municipiul 
Bistriţa are 1973 de rromi. 

Numărul copiilor aflaţi în instituţii de învăţământ 

Din datele obţinute de la Inspectoratul Şcolar rezultă 
că 27 de copii se află în învătământul preşcolar, 131 
frecventează învătământul primar, 87 gimnazial si 16 
liceal. 

Numărul beneficiarilor de servicii sociale 

Un număr de 43 de familii de romi din municipiul 
Bistriţa beneficiază de prevederile Legii 416/2001 
privind venitul minim garantat şi 85 de persoane 

Nr. dosare 
înregistrate 

Nr. dosare 
aprobate 

Persoane 
cu hadicap 
accentuat 

Persoane cu 
handicap 
grav 

Asistenti 
pers. 

Valoarea 
transportului 
2003 mii lei 

Valoarea transportului 
01.01.2004– 01.06.2004 
mii lei 

268 266 131 86 49 229.200 228.000 
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beneficiază de servirea mesei la Cantina de ajutor 
social potrivit Legii 208/1997. 

Cabinetul Stomatologic  

Cabinetul Stomatologic funcţionează conform O.G.R 
nr.124/1998 republicată, privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor medicale. 

Categorile de beneficiari sunt: 

• persoanele vârstnice din Căminul de Persoane 
Vârstnice din Bistrita; 

• persoanele din Centrul de Cazare Temporară a 
Persoanelor fără Adăpost şi Centrul “Casa 
Speranţei”; 

• persoanele care beneficiază de ajutor social; 

• persoanele al căror venit pe membru de familie nu 
depăşeşte nivelul minim pe economie.  

III.3 Sãnãtatea populaþiei 

III.3.1 Evaluarea infrastructurii pentru sănătate 

Reţeaua unităţilor sanitare publice    

Asigurarea serviciilor de sănătate pentru populaţie în 
anul 2003 s-a realizat prin reţeaua unităţilor sanitare 
publice, mixte si particulare, alcătuită din: 
 

Nr. Crt. Unităţi sanitare publice Număr 
1. Spitalul Judeţean 1 

2. policlinică cu plată  

policlinica publică 

1 

1 

3. cabinete medicale individuale de medicină de familie : 

• utilizate în comodat 
• private 
• inchiriate 

44 

29 

15 

10 

4. laboratoare de analize medicale private (radiologie şi imagistică) 2 

5. dispensare medicale şcolare 8 

6. laborator de Sănătate Mintală 1 

7. depozite farmaceutice 2 

8. cabinete stomatologice: 

publice 

in comodat 

private 

inchiriate 

cabinete stomatologice scolare 

 

39 

14 

21 

3 

5 

9. farmacii: 

private 

de stat cu circuit inchis 

24 

21 

3 

10. laboratoare  tehnică dentară 31 

11. complex stomatologic 1 
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Situaţia Spitalului Judeţean, unitatea medicală cea mai reprezentativă - structura personalului şi a serviciilor: 

Structura personalului sanitar – 2004 
Nr. crt. Personal Numar 

1. Medici 149 

2. Alt personal san. sup. (farmacişti, biologi, biochimişti, 
chimişti, psihologi, as.sociali, prof.CFM, kinetoterapeuţi) 

28 

3. Personal sanitar mediu 584 

4. Personal sanitar auxiliar : 

• infirmiere    
• îngrijitoare    
• spălătorese   

• brancardieri   

263 

142 

93 

20 

8 

5. - Muncitori 116 

6.  Tesa 64 

7.  Total 1.228 

 
Structura spitalului judetean Bistriţa – 2004 

Nr. crt.  Compartimente 

1. Secţii şi compartimente cu paturi 

2. Unitatea de Primire a Urgenţelor UPU – cu paturi pentru internări provizorii – 5 

3. Secţii de farmacie 

4. Laboratorul pentru investigatii cu puncte deservite de laborator 

5. Staţie de sterilizare cu blocuri de sterilizare 

6. Laborator de statistică medicală şi analizei stării de sănătate 

7. Compartiment de nutriţie şi dietetică 

8. 

 

 

 

 

 

Ambulatoriu de specialitate al spitalului cu :       

• cabinete de specialitate      
• puncte de laborator pentru investigaţii 
• laborator de medicină fizică şi recuperare medicală       
• dispensar TBC     
• serviciu de farmacie ambulator pentru deservirea programelor de sănătate       
• cabinete de medicină sportivă – 2      
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8. • dispensare medicale şcolare cu :        
• cabinete de medicină generală          
• cabinete de stomatologie            
• cabinete pentru medicină prescolară (gradiniţe)    
• centrul judeţean pentru planificare familială     

9. Serviciul judeţean de medicină legală    

10. Compartiment de întretinere şi reparaţii aparatură medicală     

11. Compartiment pentru întreţinere, reparaţii clădiri, deservire activităţi specifice activitate hotelieră 

12. Aparatul funcţional compus din :       

• servicii de specialitate      

• compartimente de specialitate        
 

Structura activităţii spitaliceşti – 2004 
Nr. crt.  Sectii si compatimente  Numar paturi  

1. Secţia Medicină internă I     75  

2. Secţia Medicină internă II  30  

3. Secţia Diabet zaharat, nutriţie şi boli metab.  25  

4. Secţia Chirurgie generală din care :  

• - compartiment arşi 

80  

5  

5. Compartiment urologie cu sală operaţii   15 

6. Secţia O.G. I  60 

7. Secţia O.G. II 45  

8. Compartiment Neurochirurgie (nu este in circuit) 12  

9. Secţia Pediatrie din care : 

•  comp.terapie intensivă 

75  

10  

10. Secţia Psihiatrie I 53  

11. Secţia Psihiatrie II 47  

12. Secţia Pneumoftiziologie I din care :  

• comp.terapie intensivă  

75 

 4  

13. Secţia Pneumoftiziologie II din care :  

• comp.terapie intensivă  

55  

3  

14. Secţia Dermato-venerice 35  

15. Secţia Oftalmologie 30 

16. Secţia ORL din care :  

• comp.chirurgie maxilo-facială  

30  

4  



   69 

B I S T R I T A  

 

17. Secţia Neurologie din care : 

• comp.terapie intensivă 

50  

 8  

18. Secţia Cardiologie din care :  

• comp.terap.coronarieni  

60  

6  

19. Secţia Ortopedie şi traumatologie 52 

20. Secţia Neonatologie din care : 

• comp.prematuri 
• comp.terapie intensivă 

55  

12 

 7 

21. Secţia ATI 20 

22. Secţia Recuperare, medicină fizică şi balneo 56 

23. Secţia Boli cronice 30 

24. Secţia Oncologie medicală 36 

25. Secţia Boli infectioase din care :  

• comp. terapie intensivă 

90  

10 

26. Secţia Boli infecţioase – paturi de zi -  5 

27. Centru de hemodializă 9 

28. Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) 5  (pentru internare 
provizorie) 

29. TOTAL 1.205 

 

Structuri paraclinice şi alte structuri – 2004 

1. Laborator analize medicale cu 3 puncte de lucru: 

• Blocul central  (700 paturi)      
• Ambulatoriul de specialitate al spitalului 
• Secţiile de Pneumoftiziologie     
2. Laborator de radiologie şi imagistică medicală cu 4 
puncte de lucru : 

• Blocul central (700 paturi)    
• Blocul B-dul Independenţei     
• Blocul secţiilor pneumoftiziologie 
• Ambulatoriul de specialitate     
3. Laborator explorări funcţionale cu 3 puncte de lucru: 

• Blocul central (700 paturi)     
• Blocul B-dul Independenţei 
• Ambulatoriul de specialitate    
4. Laborator anatomie patologică     

5. Laborator sănătate mintală         

6. Laborator analiza stării de sănătate şi evaluare 
sanitară (LASSES)     

7. Laborator medicină fizică, recuperare şi balne-
ofizioterapie cu 2 puncte de lucru: 

• Blocul central  (700 paturi)     
• Blocul B-dul Independenţei        

• Staţie de sterilizare cu 4 puncte de lucru :     
• Blocul central (700 paturi)        
• Ambulatoriul de specialitate     
• Blocul str.Alba Iulia      
• Blocul B-dul Independenţei 

• Compartiment dietetică cu 3 puncte de lucru : 
• Blocul central (700 paturi)       
• Blocul B-dul Independenţei      
• Blocul str.Alba Iulia      
• Compartiment medici stagiari    
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• Farmacii cu circuit închis în 3 puncte de lucru :   
• secţia de farmacie – Bloc central )700 paturi)     
• secţia de farmacie – Bloc B-dul Independenţei     
• serviciul de farmacie – Ambulatoriul de speci-

alitate       

• Compartiment asistenţă socială    
• Compartiment prevenire şi control a infecţiilor 

nozocomiale     
• Formaţia de întreţinere şi reparaţii aparatură medi-

cală (FIRAM) 

• Spălătorii mecanice în 2 puncte de lucru :       
• Blocul central (700 paturi)      
• Blocul B-dul Independenţei 

• Compartiment pentru întreţinere, reparaţii clădiri, 
deservire activităţi specifice, activitate hotelieră   

• Aparat functional compus din:     
• servicii de specialitate     
• compartimente de specialitate

 

Indicatori demografici prin comparaţie pentru anul 2003: 
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Mortalitatea pe primele cinci grupe de cauze (la %000 locuitori): 
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Situaţia morbidităţii prin boli infecţioase la nivelul anului 2003 în municipiul Bistriţa, se prezintă astfel (INCIDENŢA la 
100.000 locuitori): 

Nr. total locuitori 

Hepatită acută virală

Scarlatină

Leptospiroză

Boala diareica acută

Oreion (parotidită epidemică)

Gripă

Infecţ ii ale căilor respiratorii superioare

Infecţ ii ale căilor respiratorii inferioare

Angină streptococică

Erizipel

Meningită virală

Rubeolă

Varicelă

Scabie

Salmonelloza

Toxiinfecţ ii alimentare

Tuberculoză

Sifilis

Gonoree

Lambliază

Oxiurază

Ascaridoză

Alte helmintiaze

Pediculoză
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Situaţia morbidităţii prin  boli neinfecţioase, la nivelul  

municipiului Bistriţa, în anul 2003, se prezintă astfel: 

Guşă simplă netoxică

Diabet zaharat

Malnutriţii protein-calorice

Epilepsie

Anemii

Boli psihice

Boli hipertensiv e

Boli cerebro-v asculare

Reumatism articular acut

Cardiopatii reumatismale
cronice
Ciroză – alte hepatite
cronice
Cardiopatii ischiemice

Cord pulmonar cronic

Boli pulmonare cronice
obstructiv e
Boală ulceroasă

Insuf icienţă renală cronică

Anomalii congenitale aparat
circulator

 
Starea de sănătate în relaţie cu stilul de viaţă 

În septembrie 2003, s-a realizat un studiu orientativ 
privind stilul de viaţă al tinerilor, prin aplicarea unui 
chestionar pe un grup de 152 de tineri cu vârste între 
14 şi 25 ani din Bistriţa. Studiul a scos în evidenţă 
nivelul de informare, principalele atitudini şi convingeri 
personale privind stilul de viaţă al tinerilor bistriţeni. 
Principalele concluzii ale acestui studiu sunt:  

• tipul de alimentaţie este nesănătos şi favorabil 
apariţiei principalelor boli cronice; 

• contrar aşteptărilor, mai bine de 70% din tinerii 
investigaţi nu sunt fumători; 

• în timp ce fumatul nu pare să fie la modă, 
consumul de alcool face parte din viaţa tinerilor 
bistriţeni (numai 42,1% dintre subiecţi au declarat 
că nu consumă alcool deloc); 

• în ciuda unei poziţii majoritare ferme împotriva 
consumului de droguri, răzbat ecouri nefavorabile 
(11,84% au dat răspunsuri evazive, au refuzat să 
răspundă sau au recunoscut că au consumat); 

• Preocuparea pentru mişcarea fizică este redusă 
(mai ales în cazul fetelor). Mişcarea este percepută 
mai mult ca o activitate direcţionată de întreţinere a 
corpului şi nu ca un stil de viaţă sănătos;  

• Modalităţile esenţiale prin care se depăşeşte 
stresul sunt pasive (ascultarea muzicii şi somnul) 
şi mai puţin active (plimbare şi sport); foarte rar se 
recurge la o manieră în care este implicat aspectul 
spiritual (scris, desen, meditaţie religioasă); 

• Tinerii găsesc înţelegere şi soluţii pentru 
problemele personale în special la prietenii lor şi 
abia apoi la părinţi sau fraţi.  

• În ceea ce priveşte debutul în viaţa sexuală, 
majoritatea nu şi-au inceput viaţa sexuală, dar 
dintre cei care şi-au început-o, mai puţin de 
jumătate dovedesc că au şi responsabilitatea 
actului sexual (prin folosirea mijloacelor de 
protecţie). O responzabilizare mai mare se 
înregistrează la fete;  

• Responsabilitatea şi preocuparea faţă de mediu 
este şi ea modestă;  

• Principala modalitate de petrecere a timpului 
liber (pentru 52% din subiecţi, zilnic!) este “în faţa 
ecranului” de TV (34,2%) sau monitorului PC 
(17,76%). Ca activităţi mai puţin frecvente au fost 
indicate: discoteca, ascultatul muzicii, ieşitul în 
oraş cu prietenii şi, mai rar, lectura; 

• În privinţa ofertelor pe plan local pentru petrecerea 
timpului liber, tinerii bistriţeni şi-au exprimat dorinţa 
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de a avea mai multe posibilităţi pentru practicarea 
sportului (57%); accesul la diferite cursuri 
(10,52%); organizarea de concerte în aer liber 
(10,5%); sau aşteaptă pasiv alte oferte de 
petrecere a timpului liber 8,5%; 

• În privinţa comportamentului legat de consumul 
de alcool şi conducerea unor vehicole, 16,44% 
au declarat că s-a întâmplat să conducă maşina 
sau alt vehicol (bicicleta) dupa ce au consumat 
alcool, iar 54,6% au fost într-o maşină condusă de 
cineva care a consumat alcool. 

• Participarea la activităţi care implică voluntariat nu 
este o obişnuinţă pentru tinerii bistriţeni (23,68% 
nu au participat niciodată, 61,2% doar uneori şi 
doar 14,5% ori de câte ori au avut ocazia). În 
general, fetele sunt mai dispuse (aproape de 2 ori 
mai mult) să se implice în astfel de activităţi. 

• Atitudinea faţă de sănătate şi percepţia 
influenţei propriului stil de viaţă asupra 
sănătăţii este duală; deşi foarte multi tineri 
(70,4%) consideră că stilul de viaţă influenţează 
sănătatea, 47% dintre aceştia sunt de părere că 
propriul stil de viaţă nu are nici o influenţă asupra 
sănătăţii. Dintre cei care sunt de părere că propriul 
stil de viaţă are influenţă asupra sănătăţii, 
majoritatea apreciază ca fiind o influenţă 
favorabilă, în timp ce o treime dintre ei par 
conştienţi de influenţa negativă a propriului stil de 
viaţă. 

Ca o apreciere generală, se poate spune că stilul de 
viaţa actual al tinerilor din Bistriţa este  unul dominat 
de divertisment pasiv şi vizual, puţin orientat spre 
comunitate şi mediu şi fără a acorda importanţă 
influenţei asupra sănătăţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 4 Educaþie 

Structura pe unităţi şi număr de elevi la diferitele forme 
de învăţământ, la finele anului şcolar 2002-2003, s-a 
prezentat astfel: 

Învăţământul preşcolar / 
din care 

18  
grădiniţe 

2.699 
copii 

-grădiniţe cu program 
săptămânal 1 165 copii 

-grădiniţe cu program 
prelungit 7 1.315 

copii 

-grădiniţe cu program 
normal 10 1.219 

copii 

 

Învăţământul 

primar şi 

gimnazial 

unităţi 
de înv. 

(*numai 
primar) 

nr. elevi 

primar 

nr. elevi 

gimnazial 

Bistriţa 11 3.385 5.212 

Viişoara 1 63 62 

Sigmir 1 53 49 

Slătiniţa 1 46 48 

Unirea 1 61 69 

Ghinda 1 56 36 

Sărata 1* 42 - 

Total 17 3.706 5.476 

 

Principalii 
indicatori din 
învăţământ 

învăţământ 
primar 

învăţământ 

gimnazial 

-promovaţi din 
total 

3706 5.476 

-repetenţi din 
total 

83 124 

-abandon 
şcolar din total 

21 57 
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Învăţământul liceal 10 unităţi de învăţământ - 5983 elevi 

Distribuţia elevilor din licee pe profilurile şi specializări: 

Uman - 667 

Real - 1.512 

Educaţional - 121 

Servicii - 978 

resurse naturale - 991 

Tehnic - 963 

Sportiv - 410 

arte plastice - 136 

Arhitectură - 107 

Muzică - 98 

Învăţământ postliceal - repartizare pe 
profiluri şi specializări 

297 elevi 

Agent vamal - 25 

Asistent medical generalist - 87 

Asistent medical balneo-fizioterapeut - 17 

Asistent de gestiune - 84 

Asistent medical social - 19 

analist programator - 20 

Tehnician echipament periferic şi birotică - 18 

Bancar - 27 

Învăţământul profesional / repartizare elevi 
pe profiluri şi specializări 

1.698 elevi 

Mecanică - 772 

Construcţii şi lucrări publice - 123 

Electromecanic - 92 

electronică-automatizări - 41 

Fabricarea produselor din lemn - 107 

chimie industrială - 108 

industria textilă şi pielărie - 100 

Electrician - 72 

Alimentaţie publică; turism şi activităţi 
conexe 

- 123 

Comerţ şi servicii - 22 

Îngrijirea, înfrumuseţarea şi igiena corporală - 138 

Învăţământul de ucenici are în municipiul Bistriţa o singură 
specializare, tinichigiu, cu 19 elevi. 
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Evoluţia învăţământului în perioada 1990-2002 
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În municipiu îşi desfăşoară activitatea sucursale ale 
unităţilor de învăţământ superior de stat şi privat cum 
sunt: Babeş-Boliay şi Universitatea Tehnică – ambele 
din Cluj, precum şi Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiş” – Arad. Specializările principale sunt în 
domenii ca: administraţie publică, turism, economie, 
informatică, etc. precum şi formare post universitară. 

III.5 Culturã ºi artã 

În municipiul Bistriţa funcţionează, sub egida 
Primăriei, Casa Municipală de Cultură “George 
Coşbuc, care deţine o sală de spectacole pe str. 
Albert Berger nr.10 şi o sală de expozitii situată în 
Piaţa Mică nr.18. 

În fiecare din cele şase localităţi componente, 
Viişoara, Unirea, Ghinda, Sărata, Slătiniţa şi Sigmir, 
funcţionează câte un cămin cultural. 

Activităţi culturale se mai desfăşoară la Galeriile de 
Artă ale Uniunii Artiştilor Plastici (Piaţa Centrală) şi în 
cadrul Complexului Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud  
(b-dul Gen. G. Bălan. 9). 

În Bistriţa sunt două aşezăminte de cultură : primul 
Casa de Cultură a Sindicatelor  (strada Odobescu, 
desfăşurându-şi activitatea într-un imobil edificat în 
prima parte a secolului al XV-lea), dispune de o sală 
de spectacole de 200 de locuri şi o bază materială 
corespunzătoare. Ansamblul său folcloric „Codrişorul” 
deţine Colierul de Aur la Festivalul Internaţional de 
Folclor de la Dijon-Franţa. 

În municipiul Bistriţa îşi desfăşoară activitatea 
complexul muzeal judeţean situat pe strada Grigore 
Bălan , nr.19 , care următoarele profile : 

• istorie  
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• arheologie  
• etnografie – artă populară 
• geologie – ştiinţe ale naturii 
Biblioteca judeţeană situată în Bistriţa, strada Gării, 
nr.2 a luat fiinţă la 1 decembrie 1950 , având la debut 
un fond de carte de 2.340 volume şi a funcţionat în 
actuala casă municipală de cultură. În prezent dispune 
de 195.385 de volume şi 11.216 cititori activi. 

La nivelul municipiului Bistriţa funcţionează o  
„Societate de Concerte” o fundaţie de impresariat 
condusă de prof. Gavril Ţărmure, care contribuie la 
complectarea activităţilor culturale cu spectacole 
specifice .  

Şi arta plastică este reprezentată în Bistriţa: 
menţionăm Galeria de Artă a U.A.P. din Piaţa 
Centrală, cea a Direcţiei pentru Cultură din Piaţa Petru 
Rareş, nr.1, Galeria de Artă a Casa Municipală de 
Cultură „George Coşbuc” din Piaţa Mică, Nr.1 şi cea 
de la sediul unităţii, cele 3 săli expoziţionale ale 
Muzeului Judeţean, precum şi Galeria de Artă a 
Colegiului „Corneliu Baba”. Desigur Bistriţa deţine şi 
reprezentări plastice ample care prezintă personalităţi 
marcante ai istoriei şi culturii noastre naţionale : 
statuia poetului Imnului Naţional, Andrei Mureşanu, 
opera aparţinând sculptorului Cornel Nedrea, statuia 
poetului George Coşbuc situată la intrarea în parcul 
municipal şi realizată de sculptorul G. Covalschi, 
statuia scriitorului Liviu Rebreanu, din Piaţa Unirii, 
sculpatată de Romul Ladia, bustul poetului George 
Coşbuc aflat în incinta Direcţiei pentru Cultură, 
aparţinând lui G. Pârvan, bustul domnitorului Al. I. 
Cuza aflat în faţa inspectoratului de poliţie, autor 
Mircea Mocanu, bustul domnului Moldovei, Petru 
Rareş, din piaţa omonimă aparţinând lui Mihai Barbu, 
bustul lui Avram Iancu situat pe bulevardul Republicii 
autor, Mircea Mocanu şi „Capul de expresie” (poetul 
Ioan Alexandru) al autorului Vasile Gordun. 

III.6 Sport ºi agrement 

Evaluarea infrastructurii  pentru sport: 

• Cluburi fanion:  
• Clubul Municipal Bistriţa 
• Clubul Fotbal Gloria 1922 Bistriţa 

 

• Cluburi de elită : 
• Liceul cu program sportiv Bistriţa 
• F.C. Inter Viişoara 
• C.S. Arte Martiale 
• C.S. Drumarul  
• Clubul Netex 
• Palatul Copiilor 

• Clubul Spotiv Municipal  
• în 2002 : 

- 138 medalii nationale 
- 32 medalii internaţionale 

• 2003:     
- 169 medalii naţionale 
- 48 medalii internaţionale 

Investiţii majore: 

• finalizarea sălii de gimnastică din complexul sportiv 
Sala Polivalentă 

• finalizarea tribună I a Stadionului municipal 
(Centrul National de pregătire a olimpicilor la 
haltere) 

 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
bunului 

Elementele de identificare 

0 2 3 

1 Baza sportivă 
„Cuza Vodă ”  

Stada Cuza Vodă nr. 4-6  

a)Construcţii vestiar 

b)Suprafaţa totală =1.174,5 mp   

2 Baza sportivă 
„Big” 

Complex comercial Big  

Şcoala generală nr. 1, Bl.1, Solomon 
Halita  

Suprafaţa = 780 mp  

3 Baza sportivă  
„Avram Iancu ” 

Râul Bistriţa, SGA, str. Avram Iancu 

Nr. 9 

Suprafaţa = 2.500 mp  

4 Baza sportivă  
„Viişoara” 

Localitatea componentă Viişoara 

Suprafaţa = 6.208 mp 
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Centralizator pentru inventarierea bazelor sportive 
din unităţile şcolare ale municipiului Bistriţa 

 

 
Nr. 
crt. 

Scoala Terenuri Stare 

1. Şcoala gen. nr. 1 -3 terenuri handbal 

-sală de sport necorespunzătoare 

rea 

 

2. Şcoala gen. nr. 2 - un teren handbal   

- sală de sport  

bună 

bună 

3. Şcola gen. nr. 3 - un teren handbal 

- sală de sport  

rea 

bună 

4. Şcoala gen. Nr. 4 -două terenuri handbal  

- sală de sport  

bună 

bună 

5. Şcoala gen. Nr. 5 „Lucian Blaga” - două terenuri handbal  

- sală de sport  

bună 

foarte bună 

6. Şcoala gen. Nr. 6 „Ştefan cel 
Mare” 

- un teren handbal cimentat  necesită strat de uzură, 
astfalt 

7. Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” - un teren handbal  

- două baschet 

- teren fotbal cu pista 

- teren tennis de camp 

- sală de sport 

buna  

buna 

buna 

buna 

buna 

8. Colegiul Naţional „Andrei 
Mureşanu”   

- teren handbal 

- teren baschet  

- două săli de sport 

buna 

buna 

buna 

9. Liceul cu program sportiv - trei terenuri handbal  

- sală volei 

- sală de gimnastică 

buna  

buna 

foarte buna 

10. Liceul de Informatică şi 
Electrotehnică 

– două terenuri handbal buna 

11. Grup Şcolar Forestier - teren handbal   

-sală de sport improvizată 

buna 

12. Grup Şcolar „G. Moisil” - două terenuri handbal  

- sală de sport 

slaba 

buna 
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13. Grup Şcolar Agricol - teren de sport 

- sală de sport-  

buna 

foarte bună 

14. Grup Şcolar Sanitar - nu are bază sportivă ( curte 
interioară)  

- 

15. Liceul „Corneliu Baba” - nu are bază sportivă proprie - 

16. Liceul de muzică - nu are bază sportivă proprie - 

 

 

Şcolile speciale care sunt în patronajul Consiliului 
Judeţean au spaţii amenajate în funcţie de specificul 
fiecăreia (pregătire fizică, recuperare etc). 

III. 7 Societatea civilã 

În municipiul Bistriţa sunt înregistrate  646 ONG-uri, 
dar din păcate nu foarte multe au o activitate 
susţinută. Domeniile în care activează sunt dintre cele 
mai variate: asistenţă socială, protecţia mediului, 
tineret, sport, cultură şi artă, etc. 

III.8 Sindicate 

În municipiul Bistriţa există trei sindicate, iar numărul 
aproximativ al membrilor acestor sindicate sunt: 

C.S.D.R. – în Bistriţa aproximativ 2000 (în special 
învăţământul)  

C.N.S.L.R. Frăţia aproximativ 1500 – Sanitas 
(asistenţi medicali) , Cristiro, SAIO (de la ARIO), 
taximetrişti 

B.N.S. apoximativ 2000 – Comelf, Electrica, Salvarea, 
Poşta, Finanţele, Casa de Sănătate. 

III.9 Siguranþa cetãþeanului ºi ordinea 
publicã 

Poliţia municipală 

Urmare directă a întregului ansamblu de măsuri 
întreprinse în anul 2003, s-a reuşit stabilizarea 
fenomenului infracţional şi înregistrarea scăderii 

faptelor de natură judiciară comise, precum şi o 
creştere în identificarea şi cercetarea infracţiunilor de 
natură economico-financiare, consecinţă directă fiind 
scăderea prejudicierii bugetelor. 

A crescut în eficienţă cooperarea şi comunicarea cu 
organele administraţiei publice locale şi centrale, dar 
şi cu instituţiile descentralizate. 

Gardieni publici 

Corpul Gardienilor  Publici Bistriţa Năsăud având în 
componenţa sa un efectiv de 30 de oameni, a 
întreprins în anul 2003 activităţi de pază a bunurilor şi 
valorilor, a participat la apărarea ordinii şi liniştii 
publice şi la îndeplinirea altor misiuni. 

Serviciile de pază a bunurilor şi valorilor s-a 
desfăşurat în următoarele posturi fixe: 

• sediul Primăriei Bistriţa; 
• Centrul de cazare temporară a persoanelor fără 

adăpost; 
• Baza de producţie a Primăriei; 
• Serviciul public “Direcţia Fond Imobiliar”;  
• Serviciul public „Direcţia Finanţe Publice 

Municipale”. 

III.10 Mass – media 

În municipiul Bistriţa informarea cetăţenilor se 
realizează prin: 

• mijloace de informare în masă tipărite: 2 cotidiene 
„Răsunetul” şi „Mesagerul de Bistriţa-Năsăud”, 2 
săptămânale „Atac de Bistriţa” şi „Gazeta de 
Bistriţa”, precum şi publicaţiile naţionale; 
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• mijloace de informare în masă audio – posturile 
locale „Radio Transilvania”, „Radio 21” şi „Radio 
Bistriţa” – precum şi cele cu acoperire regională 
sau naţională; 

• mijloace de informare în masă audio-vizuale – 
postul local de televiziune „AS-TV” şi „Astral 
Telecom” – precum şi cele de acoperire regională 
şi naţională. 

III.11 Relaþii internaþionale 

Municipiul Bistriţa are încheiate acorduri de înfrăţire 
cu: 

• Oraşul Besancon ( Franţa) din anul 1997 
• Oraşul Zielona-Gora ( Polonia) din anul 2001 
• Oraşul Columbus ( Statele Unite ale Americii) din 

anul 2003 
De asemenea, întreţine relaţii de colaborare şi 
parteneriat cu oraşele: Herzogenrath şi Cottbus din 
Germania, L` Aquila din Italia, Kerkrade din Olanda şi 
Forshaga din Suedia. 

Municipiul Bistriţa este membru al Oraşelor Unite şi a 
Asociaţiei Regiunilor şi Oraşelor din marea Europă 
“Les Rencontres”. 
 

ANALIZA SWOT – CAPITAL SOCIAL 

 Factori pozitivi Factori negative 

Mediul  
intern 

Puncte tari 

Existenţa unui minim de servicii specializate: pentru 
copilul în dificultate, persoane vârstnice, persoane 

fără adăpost ; 
Existenţa unor strategii la nivel judeţean în unele 

domenii : protecţia copilului, învăţîmânt şi educaţie , 
sport; 

Personal specializat în domeniul protecţiei copilului 
cu posibilităţi de perfecţionare; 

Colaborare între ONG-uri şi instituţii publice; 
Structura organizatorică a sindicatelor la nivel central 

şi teritorial; 
Experienţă şi capacitate în atragerea şi gestionarea 

de fonduri extrabugetare; 
Tehnicieni de elită în domeniul sportului de 

performanţă şi a sportului pentru toţi; 
Colaborare optimă între Direcţia Judeţeană pentru 

Sport , Clubul Sportiv Municipal şi Asociaţii judeţene 
pe ramuri de sport; 

Iniţierea unor programe de susţinere financiară şi 
diseminarea lor la nivel naţional :  “ Bursa sportivă”, “ 

Indemnizaţii de efort ” ; 
Existenţa a trei centre  naţionale de pregătire a 

loturilor olimpice : haltere, tenis de masă, gimnastică 
pe teritoriul municipiului în care se pregătesc şi 

sportivi bistriţeni; 
Existenţa unei echipe dornice de afirmare în sport ; 
Parteneriat al societăţii civile ( Biserica Ortodoxă , 

Consiliul Local) pentru dezvoltarea societăţii civile de 
tineret ( CETIN) ; 

Puncte slabe 

Insuficient personal calificat şi insuficient motivat în 
domeniul protecţiei copilului; 

Insuficiente solicitări pentru adopţii naţionale; 
Insuficienţa resurselor financiare pentru cofinanţarea 

proiectelor şi insuficienţa voluntarilor; 
Insuficienta colaborare între instituţiile şi autorităţile locale ; 
Insuficienţa terenurilor, spaţiilor şi dotărilor pentru înfiinţarea 

unor noi centre şi servicii specializate; 
Insuficienţa serviciilor pentru vârstnici; 

Lipsa perteneriatului social lucrativ; 
Insuficienţa ONG-urilor active; 

Susţinere insuficientă din partea forului local în domeniul 
sportului de performanţă; 

Dezinteres pentru susţinere financiară a forurilor locale în 
categoria sportului pentru toti; 

Susţinere bugetară minimă pentru categoria sportul pentru 
toti şi o bază materială precară; 

Condiţii de practică improprii (stadioane, baze de agrement, 
stranduri, păduri, zone amenajate pentru iarnă şi vară, 

jogging) 
Tehnicieni competenţi insuficient valorizaţi şi înlocuiţi cu 

cadre necalificate în categoria sportul pentru toţi; 
Circulaţia defectuoasă a informaţiei către Inspectoratul 
Şcolar Judeţean şi unităţile din subordine( logistică 

insuficientă); 
Absenţa fondurilor necesare creării unei reţele electronice 

de transmitere a datelor; 
Inerţia în aplicarea standardelor educaţionale; 
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Fundamentarea Planului de şcolarizare în funcţie de 
Strategia de dezvoltare a judeţului ; 

Derularea proiectelor locale judeţene şi naţionale pe 
diferite componente (abandon şcolar, consum de 

droguri, trafic uman) ; 
Aplicarea cu eficienţă a unor programe 

guvernamentale „Lapte şi corn”, „Săli de sport”, 
„Informatizarea şcolilor”; 

Oferta bogată de alternative educaţionale (educaţie 
nonformală step by step, timp liber, vocaţional etc.); 

Existenţa Centrului Judeţean de Asistenţă 
Psihopedagogică şi a Casei Corpului Didactic; 

Existenţa programelor de reabilitare, de dotare a 
şcolilor cu mobilier şcolar; 

Încadrarea şcolilor din municipiul Bistriţa cu cadre 
didactice calificate; 

Cooperari internationale, programe de înfrăţire între 
oraşe; 

Ofertă mass-media diversificată şi accesibilă ; 
Existenţa unui Centru de Relaţii Publice în cadrul 

primăriei municipiului Bistriţa; 
Existenţa unui Centru de Sănătate care funcţionează 

la standarde europene; 

Transformarea şcolii din instituţie de stat în una de tip 
comunitar cu accent pe relaţia şcoală – comunitate – 

familie; 
Insuficienta preocupare a menagerilor şcolari pentru 

atragerea de fonduri pentru autodotarea şcolilor ; 
Inerţie în aplicarea prevederilor legale referitoare la 

managementul reformator; 
Greutăţi în stabilirea unei comunicări de bună calitate cu 

primăria şi celelalte instituţii comunitare; 
Absentismul şi delicvenţa juvenilă în creştere; 

Abandonul şcolar în cazul familiilor aflate în situaţia de risc 
social; 

Lipsa unor zone sociale urbane (cluburi, spatii deschise 
pentru socializare); 

Frecvenţa scăzută a preşcolarilor ; 
Servicii şi insuficiente programe adresate vârstnicilor; 

Nivel scazut de educatie a populatiei asistate; 
Stare precara a familiilor cu multi copii; 

Coeziune scazuta între corpurile tehnice, asociatii 
profesionale, experti; 

Sistem sanitar insuficient finanţat; 
Inexistenţa dialogului între actorii politici (partide politice, 
senatori, deputati, consilieri ) cu cetaţenii şi societatea 

civilă; 
Lipsa spaţiului adecvat şi a cadrelor medicale în localităţile 

componente; 
Mediul  
extern 

Oportunităţi 

Legislaţia în concordanţă cu necesităţile pentru 
stimularea angajatorilor prin subvenţionarea 

locurilor de muncă; 

Existenţa unor fundaţii şi asociaţii în domeniul 
protecţiei sociale; 

Legislaţie favorabilă în domeniul protecţiei sociale; 

Insuficient exploatate unele domenii de activitate şi 
existenţă de cerere de servicii; 

Existenţa programelor cu finanţare externă; 

Acceasarea şi derularea programelor de finanţare – 
PHARE VET – 2003/2004 privind dezvoltarea 

învăţământului professional şi în Şcolile de Arte şi 
meserii; 

Încheierea şi derularea parteneriatelor cu agenţii 
economici pentru desfăşurarea practicii comasate; 

Derularea programelor de perfecţionare- formare 
continuă la nivel local, prin CCD Bistriţa şi la nivel 

Ameninţări 

Rezistenţa la schimbare din partea instituţiilor; 

Noile servicii s-ar putea să nu aibă capacitate suficientă 
pentru satisfacerea nevoilor populaţiei; 

Lipsa unor alternative pentru minori, bolnavi psihici etc. 
datorată lipsei unor instituţii medico-sociale; 

Pierderea încrederii, credibilităţii sindicatelor; 

Scăderea natalităţii care afectează Proiectul judeţean de 
şcolarizare; 

Posibilitatea creşterii absenteismului, a abandonului 
şcolar în actualele condiţii socio-economice; 

Neîncadrarea unităţilor de învăţământ cu un psiholog 
şcolar; 

Neimplicarea autorităţilor locale în organizarea unor 
licitaţii pentru finanţarea unor proiecte educative pe 

diferite componente; 

Munca la negru si la limita salariului minim (evaziuni 
mascate);
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regional în colaborare cu Universitatea Cluj- 
Napoca: programe de utilizare a calculatorului, de 
dezvoltare a reţelei Centrelor de documentare şi 

informare, programe de educaţie pentru tinerii rromi 
etc.; 

Derularea programelor de abilitare curriculară şi a 
programelor de formare a managerilor şcolari; 

Accesarea programelor europene: Leonardo da 
Vinci, Commenius etc.; 

Realizarea Programului guvernamental de 
informatizare a învăţământului liceal prin dotarea cu 

calculatoare performanţe; 

Existenţa traditiilor cultural –artistice; 

Existenţa unor bune relaţii interetnice (maghiari, 
saşi, rromi ) şi religioase (ortodocşi, catolici, 
grecocatolici, evanghelici, neoprotestanţi); 

mascate); 

Economie monoindustriala, reconversii dificile; 

Emigrare a resurselor umane adulte, calificate si 
necalificate; 

Lipsa de locuri de munca /adecvate cererii 

 

Axa 1 Creşterea calităţii vieţii prin asigurarea de 
servicii medicale de calitate, locuinţe  sigure şi 
sănătoase; 

Axa 2 Combaterea sărăciei şi a excluderii sciale, 
precum şi asigurarea unui grad de protecţie socială 
corespunzător grupurilor defavorizate; 

Axa 3 Dezvoltarea infrastructurii recreaţionale, de  

 

 

sport, educaţie, artă şi cultură pentru creşterea calităţii 
capitalului uman al oraşului; 

Axa 4 Combaterea efectelor economice şi sociale 
ale îmbătrânirii societăţii; 

Axa 5 Dezvoltarea parteneriatelor sociale pentru 
creşterea gradului de coeziune economică şi socială; 

Axa 6 Asigurarea egalităţii şanselor prin învăţământ 
şi educaţie de calitate. 

Obiective specifice 

Modernizarea şi îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale 
a  serviciilor sociale existente : 

1. Dezvoltare de noi servicii sociale 

2. Promovarea valorilor culturale autohtone 

3. Diversificarea actului cultural   

4. Creşterea participării şi implicării ONG-urilor în 
procesul decizional privind dezvoltarea socio-
economică a municipiului Bistriţa  

5. Crearea cadrului adecvat desfăşurării acţiunilor de 
voluntariat 

6. Organizarea de către Primăria municipiului a 
licitaţiei de proiecte 

7. Dezvoltarea infrastructurii şi creşterea calităţii 
serviciilor de sănătate 

 

8. Revitalizarea şi înfiinţarea de noi baze sportive 
pentru sportul de sănătate şi agrement 

9. Cuprinderea tuturor copiilor în învăţământul 
preşcolar  

10. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de 
învăţământ  

11. Crearea de parteneriate între primărie şi sindicate 
vizând realizarea proiectelor rezultate din Agenda 
Locală 21 a municipiului Bistriţa 
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II. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE

II.1 Viziune ºi obiective generale 

Dezvoltarea Durabilă oferă o viziune pozitivă pe 
termen lung a societăţii, mult mai prosperă şi care 
promite un mediu mai curat, mai sigur, mai sănătos – 
o societate care furnizează o mai bună calitate a vieţii 
pentru pentru noi, pentru copiii noştri şi pentru nepoţii 
noştri. Punerea acesteia în practică necesită creşterea 
suportului economic, a progresului social şi 
respectarea mediului înconjurător, pentru ca politica 
socială să sprijine performanţa economică.  

Eliminarea degradării mediului şi a consumului 
iraţional de resurse din dezvoltarea economică şi 
socială necesită o reorientare majoră a unor noi 
investiţii publice şi private, a unei tehnologii favorabile 
protecţiei mediului. Planul local de dezvoltare durabilă 
ar trebui să fie un catalizator pentru crearea politicii 
şi a opiniei publice în anii următori, motivând reforma 
instituţională şi schimbările în comportamentul colectiv 
şi consumator, creând condiţii pentru fiecare afacere 
să investească în soluţii inovatoare şi să creeze locuri 
de muncă noi şi de mai bună calitate.  

Viziunea de dezvoltare pe termen lung a municipiului 
Bistriţa este aceea de a asigura P R O S P E R I T A T 
E tuturor membrilor comunităţii, prin: 

Protecţia mediului 

Regenerare urbană 

Ocuparea forţei de muncă 

Servicii de calitate în: administraţie, educaţie, 
sănătate, servicii publice, Parteneriat public – privat, 
legături regionale şi europene 

Economia resurselor 

Reabilitarea Centrului istoric 

Infrastructură edilitară, de afaceri şi transport durabil 

Turism şi agrement 

Atragerea şi încurajarea investiţiilor 

Transparenţa deciziilor 

Egalitatea şanselor, coeziune economică şi socială 

Municipiul Bistriţa îţi propune să obţină, până în anul 
2015, prin implicarea  tuturor sectoarelor comunităţii 
locale în planificarea locala si in procesul de luare a 
deciziilor: 

• Asigurarea accesului tuturor locuitorilor la servicii 
de bază adecvate: educaţie, sănătate, locuinţă, 
energie, formare profesională, transport; 

• Crearea suportului pentru asigurarea nevoilor la 
nivel local, de la producţie la consum şi evacuare  

• Asigurarea dezvoltării economiei locale într-un 
mod care să nu ameninţe resursele naturale şi 
mediul inconjurător; 

• Protejarea mediului prin adoptarea unei abordari 
eco-sistemice şi prin minimizarea utilizării 
resurselor naturale şi a terenului, a generării de 
deşeuri şi emisii poluante şi prin încurajarea 
biodiversitatii; 

• Protejarea, prezervarea, protectia şi reabilitarea 
valorilor culturale, artistice şi istorice inclusiv a 
clădirilor, monumentelor, îmbunatatind şi 
respectand atractivitatea şi funcţionalitatea spaţiilor 
şi clădirilor; 

• Analiza situatiei municipiului Bistriţa şi evaluarea 
obiectivelor au condus la stabilirea unor obiective 
generale prioritare pentru dezvoltarea pe termen 
mediu si scurt: 

• Îmbunătaţirea infrastructurii urbane şi creşterea 
gradului de accesibilitate a cetăţenilor la aceasta;  

• Revitalizarea, reabilitarea şi punerea în valoare a 
Centrului istoric; 

• Dezvoltarea turismului prin diversificarea ofertei 
turistice (creşterea ponderii turismului istoric şi a 
celui cultural, punerea în valoare a potenţialului 
zonei şi stimularea valorificării sale) 

Dezvoltarea economică durabilă;  
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Regenerarea şi punerea în valoare a capitalului 
natural. 

II.2 Mãsuri de întãrire a capacitãþii 
instituþionale 

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în cadrul 
Agendei Locale 21, obiective care vizează dezvoltarea 
durabila a municipiului Bistriţa, este nevoie de 
mobilizarea resurselor financiare şi umane, precum şi 
de identificare mecanismelor celor mai eficiente de 
utilizare a acestora. 

Realizarea obiectivelor presupune întărirea capacităţii 
instituţionale a Primăriei Municipiului Bistriţa, atât la 
nivelul factorilor de decizie cât şi al celor de execuţie, 
atragerea resurselor financiare suficiente pentru 
realizarea investiţiilor, îmbunătăţirea nivelului de 
pregătire şi specializare a resurselor umane, 
identificarea celor mai eficiente posibilităţi de 
comunicare. 

II.2.1 Managementul resurselor umane 

Politica eficientă de utilizare a resurselor umane: 

• obţinerea certificării calităţii serviciilor - ISO -900; 
• realizarea unei corelari intre cerintele din sistemul 

de administratie si capacitatile resurselor umane 
existente ;  

• fise ale postului actualizate in permanenta in 
functie de necesitati; 

• realizarea unui regulament de organizare si 
functionare actualizat. 

Creşterea nivelului de pregătire profesională a 
angajaţilor primăriei 

• realizarea unui nivel calitativ superior al pregatirii 
profesionale prin participarea cel putin o data pe 
an la programe de instruire (traininguri, cursuri, 
seminarii); 

• colaborarea cu alte institutii, organizatii pentru 
realizarea unor cursuri de pregatire pe domenii ale 
administratiei locale; 

• identificarea posibilitatilor de a atrage programe de 
finanţare în domeniul perfecţionării resurselor 
umane. 

Motivarea şi responsabilizarea personalului 

• stimularea gradului de conştientizare a angajaţilor 
asupra importanţei activităţii fiecăruia; 

• realizarea unor schimburi de experienţă cu instituţii 
similare din alte localităţi, fie în ţară, fie în cadrul 
relaţiilor cu oraşe partenere din străinatate;  

• stimularea financiară diferenţiată a angajaţilor în 
funcţie de eficienţa activităţii desfăşurate. 

II.2.2 Eficientizarea comunicării şi managementului 
serviciilor  

• realizarea unei colaborări mai eficiente între 
birourile şi serviciile primăriei; 

• eficientizarea activităţii în cadrul direcţiilor, 
serviciilor şi birourilor primăriei 

II.2.3 Realizarea compatibilităţii instituţionale cu 
UE 

• Implementarea unei structuri instituţionale capabile 
să se adapteze legislaţiei comunitare. 

• Aplicarea măsurilor de reformă în administraţia 
publică locală 

II.2.4 Managementul relaţiei cu cetăţenii 

Administraţia locală a municipiului Bistriţa are în 
vedere între obiectivele sale prioritare şi îmbunătăţirea 
raportului cetăţean – administraţie, ţinând cont de 
câteva principii fundamentale ale acestei relaţii: 
servicii oferite în folosul efectiv al cetăţenilor, 
transparenţa în luarea şi aplicarea deciziilor, 
participarea activă şi efectivă a societăţii civile la 
luarea deciziilor, politici şi metode eficiente de 
comunicare cu cetăţenii.  

Un alt obiectiv ar fi acela al elaborării şi implementării 
unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor oferite 
cetăţenilor şi a gradului de satisfacere a cerinţelor 
comunităţii. 
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III. Proiecþia financiarã 

Bugetul local reflectă, prin structura sa, atât la 
capitolul cheltuieli cât şi la venituri, evoluţia activităţii 
economico-sociale a municipiului Bistriţa, care se 

circumscrie coordonatelor generale de dezvoltare a 
societăţii româneşti. 

În vederea prognozării financiare a autorităţii locale, a 
fost utilizată următoarea structură a bugetului (sumele 
sunt exprimate în mii lei): 

BUGETUL MUNICIPIULUI BISTRIŢA 

  Cod rand 2001 2002 2003 2004 

A 0 1 2 3 4 

VENITURI TOTAL  (02+16+….+22) 01 328,183,804 367,768,743 536,699,512 626,931,963 

Venituri curente (rd.03+15) 02 311,063,980 366,101,035 516,184,006 611,531,602 

Venituri fiscale (rd.04+11) 03 251,973,490 322,579,418 464,029,603 542,512,406 

Impozite directe( rd.05 la rd.10) 04 124,541,245 157,927,450 180,972,446 246,462,605 

Impozit pe profit 05 377,001 21,389 -14,122 0 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 06 95,482,734 116,622,924 120,564,963 163,694,001 

Impozite si taxe de la populatie 07 15,120,566 21,752,047 29,557,346 34,281,582 

Taxa pe teren 08 377,213 396,167 1,173,026 108,730 

Impozitul pe clădiri şi teren de la persoanele juridice 09 9,845,490 14,678,559 24,925,428 43,923,876 

Alte impozite directe 10 3,338,241 4,456,364 4,765,805 4,454,416 

Impozite indirecte (rd.12 la rd.14) 11 127,432,245 164,651,968 283,057,157 296,049,801 

Impozitul pe spectacole 12 18,966 10,258 267,067 180,085 

Sume defalcate din TVA 13 126,042,100 162,741,932 252,524,038 257,550,914 

Alte impozite indirecte 14 1,371,179 1,899,778 30,266,052 38,318,802 

Venituri nefiscale 15 59,090,490 43,521,617 52,154,403 69,019,196 

Venituri din capital 16 15,030,846 1,667,708 1,438,638 6,686,837 

Subvenţii de la bugetul de stat 17 1,988,978 0 1,000,000 5,300,000 

Subvenţii de la alte bugete 18 0 0 0 0 

Subvenţii din bugetul local 19 0 0 0 0 

Donaţii şi sponsorizări 20 0 0 0 336,656 

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 21 100,000 0 15,000,000 0 

Fonduri externe nerambursabile 22 0 0 3,076,868 3,076,868 

CHELTUIELI TOTALE (rd.24+30+…+33) 23 326,631,486 370,500,788 519,958,196 591,083,275 

Cheltuieli curente(rd.26+…..+29) 24 293,341,349 352,026,244 476,956,978 527,636,487 

Cheltuieli de personal 25 153,782,251 191,027,269 231,784,936 288,946,520 

Cheltuieli materiale şi servicii 26 103,908,085 98,441,566 155,960,353 183,735,972 

Subvenţii 27 23,261,427 31,035,088 67,590,321 40,445,787 

Transferuri  28 12,389,586 31,522,321 20,022,429 12,389,586 

Dobânzi 29 0 0 1,598,939 2,118,622 
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Cheltuieli de capital 30 33,290,137 18,474,544 40,001,218 57,446,788 

Împrumuturi acordate 31 0 0 0 0 

Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane 
la credite 32 0 0 3,000,000 6,000,000 

Rezerve 33 0 0 0 0 

      

      

În determinarea prognozei veniturilor bugetului local vom folosi coeficienţii de creştere a impozitelor şi taxelor locale care se stabilesc prin H.G. şi 
coeficienţii de creştere a veniturilor bugetului local pe perioada 2001-2005 

Coeficientul de creştere "K" se determină având în vedere : 

• coeficientul de creştere al impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2005 "K0" este de aproximativ 1,06 
• coeficientul de creştere a veniturilor bugetului local aferentă anilor 2002/2001 "K1" este de 1,12 
• coeficientul de creştere a veniturilor bugetului local aferentă anilor 2003/2002 "K2" este de 1,45 
• coeficientul de creştere a veniturilor bugetului local aferentă anilor 2004/2003 "K3" este de 1,16 
• coeficientul de creştere a veniturilor bugetului local aferentă anilor 2005/2004 "K4" este de 1,22 
      

Media de creştere se determină astfel :      

      

De aici rezultă K=(K0+K1+K2+K3+K4)/5 => 1.21     

      

  Cod rand 2005 2006 2007 2008 

A 0   1 2 3 

VENITURI TOTAL  (02+16+….+22) 01 769,801,720 859,515,901 1,040,014,240 1,258,417,231 

Venituri curente (rd.03+15) 02 701,858,320 849,248,567 1,027,590,766 1,243,384,827 

Venituri fiscale (rd.04+11) 03 590,173,050 714,109,391 864,072,363 1,045,527,559 

Impozite directe( rd.05 la rd.10) 04 285,456,690 345,402,595 417,937,140 505,703,939 

Impozit pe profit 05 0 0 0 0 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 06 198,156,690 239,769,595 290,121,210 351,046,664 

Impozite şi taxe de la populaţie 07 33,000,000 39,930,000 48,315,300 58,461,513 

Taxa pe teren 08 0 0 0 0 

Impozitul pe clădiri şi teren de la persoanele 
juridice 09 48,600,000 58,806,000 71,155,260 86,097,865 

Alte impozite directe 10 5,700,000 6,897,000 8,345,370 10,097,898 

Impozite indirecte (rd.12 la rd.14) 11 304,716,360 368,706,796 446,135,223 539,823,619 

Impozitul pe spectacole 12 500,000 605,000 732,050 885,781 

Sume defalcate din TVA 13 262,516,360 317,644,796 384,350,203 465,063,745 

Alte impozite indirecte 14 41,700,000 50,457,000 61,052,970 73,874,094 
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Venituri nefiscale 15 111,685,270 135,139,177 163,518,404 197,857,269 

Venituri din capital 16 7,000,000 8,470,000 10,248,700 12,400,927 

Subvenţii de la bugetul de stat 17 0 0 0 0 

Subvenţii de la alte bugete 18 0 0 0 0 

Subvenţii din bugetul local 19 0 0 0 0 

Donaţii şi sponsorizări 20 1,485,400 1,797,334 2,174,774 2,631,477 

Împrumuturi 21 131,000,000       

Fonduri externe nerambursabile 22 28,458,000       

CHELTUIELI TOTALE (rd.24+30+…+33) 23 769,801,720 859,515,901 1,040,014,240 1,258,417,231 

Cheltuieli curente(rd.26+…..+29) 24 613,674,382 750,592,002 890,646,322 1,062,742,050 

Cheltuieli de personal 25 335,735,075 406,239,441 491,549,723 594,775,165 

Cheltuieli materiale şi servicii 26 221,767,947 268,339,216 324,690,451 392,875,445 

Subvenţii 27 32,409,000 39,214,890 36,450,017 34,104,520 

Transferuri  28 16,362,360 19,798,456 23,956,131 28,986,919 

Dobânzi 29 7,400,000 17,000,000 14,000,000 12,000,000 

Cheltuieli de capital 30 137,927,338 96,923,899 139,367,918 170,675,181 

Împrumuturi acordate 31 0       

Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi 
comisioane la credite 32 16,400,000 12,000,000 10,000,000 25,000,000 

Rezerve 33 1,800,000       

4.Obiective specifice şi proiecte identificate 

4.1. Capital natural 
Nr. 

Crt. 

Obiective 

specifice 

Finanţare : 

Primărie 

Alte resurse 

Titlul Proiectului 

 

Valoare  
estimativă 

(euro) 

Perioada 
de timp 

 Depart.  

Resp.  

Parteneriat 

Monitorizare 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

Program ISPA  

 - 75 % UE 

 - 25 % 

împrumut BEI 

1.1. Tratarea nămolurilor rezultate 
în procesul tehnologic de tratare a 
apei 

430.600 2005-
2008 

RAJA B-N 
“AQUABIS” 

 
Consiliul 
local  

Biroul AL 21  

 

Surse proprii 

1.2. Studiu de soluţie pentru 
treapta de nitrificare-denitrificare 
din cadrul staţiei de epurare 

 

1.050 

 

2005 

 

RAJA B-N 
“AQUABIS” 

Universitate
a 
“Politehnica” 
Timisoara 

Consiliul 
local  

Biroul AL 21  

1. Conservarea 
resurselor 
(bunurilor şi 
serviciilor) 
oferite de  
com-
ponentele 
capitalului 
natural: aer, 
apă, sol, 
vegetaţie, 
faună.  

Surse proprii 

1.3. Studiu privind reducerea 
azotului şi fosforului prin utilizarea 
zeoliţilor 

 

3.600 

 

2005-
2006 

 

RAJA B-N 
“AQUABIS” 

SC 
“PURAQUA” 
Cluj-Napoca 

Consiliul 
local  

Biroul AL 21  
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Surse proprii 

2.1. Completarea dotării 
laboratoarelor din staţia de tratare 
a apei 

 

80.500 

 

2005-
2008 

 

RAJA B-N 
AQUABIS 

 Consiliul 
local  

Biroul AL 21 

Surse proprii 2.2. Completarea dotării 
laboratorului staţiei de epurare a 
apei 

133.500 2005-
2008 

RAJA B-N 
AQUABIS 

 Consiliul 
local  

Biroul AL 21 

2. Creşterea 
calităţii 
factorilor de 
mediu (aer, 
apă sol, 
zgomot) în 
conformitate 
cu normele 
şi legislaţia 
UE. 

 Surse 
proprii,Credite 
rambursabile 

2.3. Modernizarea şi reabilitarea 
instalaţiilor tehnologice din secţia 
turnătorie oţel şi realizarea unui 
program de monitorizare a solului 
şi a apelor freatice 

70.000  2007 SC ARIO SA 

 
Consiliul 
local  

Biroul AL 21 

  Surse proprii  

Fonduri  

Nerambursabile 
Credite 
bancare 

2.4. Reducerea poluării atmosferei 
datorită emisiilor de noxe  218.000  2005- 

2007 

SC ARIO  

SC MEBIS  

SC RAAL  

 
Consiliul 
local  

Biroul AL 21 

Fonduri 
nerambursabile 

Buget local 

2.5.Realizarea hărţii acustice a 
municipiului Bistriţa 

 
30.000 2007-

2009 PMB                

 Consiliul 
local  

Biroul AL 21 

  

Buget local 

Surse proprii 

Fonduri 
nerambursabile 

2.6. Realizarea sistemului 
informaţional –operativ pentru 
supravegherea calităţii aerului şi 
informarea publicului prin 
instalarea unor panouri de afişaj  

120.000 2005-
2010 

PMB 

APM BN 

 
Consiliul 
local  

Biroul AL 21 

Buget judetean  

Buget local  

Fonduri ISPA 

3.1. Sistem integrat de gestionare 
a deşeurilor pentru zona Bistriţa  

20.000.00
0  

2005 -
2007 

CJ BN 

CL Bistrita 

 Consiliul 
local  

Biroul AL 21 

Surse proprii 
agenti 
economici 

3.2. Refacerea ecologică a 
zonelor de influenţă a depozitelor 
de deşeuri din Bistriţa şi redarea 
suprafeţelor de teren ocupate de 
depozite folosinţei iniţiale a 
terenurilor 

1.000.000 2007-
2010 

SC Codrisor 
SC Urbana  

 
Consiliul 
local  

Biroul AL 21 

3. Reducerea 
impactului 
asupra 
mediului prin 
implementa-
rea unui 
sistem 
integrat de 
gestionare a 
deşeurilor.  

 

Fonduri proprii 

Buget judetean 

3.3.Realizarea unui sistem 
integrat de gestionare a deşeurilor 
spitaliceşti inclusiv un incinerator 
ecologic 

800.000  2007 
CJ  

DSP 

 Consiliul 
local  

Biroul AL 21  
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Îmbunătăţire
a din punct 
de vedere 
calitativ a 
spaţiilor 
verzi urbane 
existente şi 
amenajarea 
de noi spaţii 
verzi şi de 
agrement. 
Creşterea 
suprafeţei 
totale a 
spaţiilor 
verzi în 
intravilanul 
municipiului 
Bistriţa. 

Buget local 

4.1 Amenajarea unui scuar în 
zona Independenţei Sud (Casa 
Albă), pe o suprafaţă de 1 ha; 

 

150.000 

 
2005-
2006 

PMB 

 

 

Consiliul 
local  

Biroul AL 21  

4. 

 

Buget local 

4.2.Extinderea suprafeţelor de 
spaţii verzi şi dezvoltarea 
perdelelor de protecţie şi 
aliniamentelor stradale  

- mărirea suprafeţelor de plantaţii 
floricole anuale şi bienale în 
zonele deficitare 

- îmbunătăţirea sortimentului 
dendrofloricol 

- elaborarea unui regulament de 
pază şi protecţie a spaţiilor verzi, 
în vederea conservării acestora 

- program multianual de plantări 
arbori 

- amenajarea peisagistică pentru 
promenadă a malurilor râului 
Bistriţa  

- amenajarea din punct de vedere 
peisagistic a zonei de agrement 
MHC, pe o suprafaţă de 2 ha 

250.000 2005-
2010 

Primăria 
municipiului 

Bistrita 

 

 

Consiliul 
local  

Biroul AL 21  

Surse proprii 

şi  fonduri 

Nerambursabile 

5.1. Amenajarea pentru agrement 
a Pădurii Schullerwald şi a Casei 
Naturii» 329.500 

2005-
2009 

 

Ocolul Silvic 
al Mun. 
Bistriţa 

 Consiliul 
local  

Biroul AL 21  

Surse proprii 

şi  fonduri 

Nerambursabile 

5.2. Amenajare zonă de agrement 
lac Slătiniţa 80.000 

 

2007-
2010 

 

Ocolul Silvic 
al Mun. 

Bistriţa 

 Consiliul 
local  

Biroul AL 21  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea 
suprafeţei 
pădurilor cu 
rol de 
protecţie şi 
agrement 
din jurul 
municipiului 
Bistriţa. 

 

 

 

Surse proprii 

şi fonduri 

Nerambursabile 

5.3. Constituirea perimetre 
ameliorare prin împădurirea 
terenurilor degradate proprietatea 
municipiului Bistriţa  

80.000 2006-
2010 

Ocolul Silvic 

al Mun. 

Bistriţa 

 
Consiliul 
local 

Biroul AL 21 
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Programul 
LIFE 

6.2. Scheme de consultanţă pe 
probleme de protecţia mediului şi 
educaţie ecologică pentru 
municipiul Bistriţa 300.000 2007-

2013 
CCIA BN- 
DSPA 

Parteneriat 
conform 
programului  

Consiliul 
local 

Biroul AL21 

Colegiul de 
Conducere 
CCIA BN 

Buget local 

Surse proprii 

6.3. Mediatizarea (şi marcarea) 
evenimentelor din calendarul 
ecologic. 

1.200/an 2005-
2014 

APM BN 

Primăria 
Bistriţa 

 Consiliul 
local  

Biroul AL 21  

 
6.4. Elaborarea unor studii de risc 
de sănătate asociate calităţii 
factorilor de mediu 

- 2005 

APM 
Bistriţa-
Năsăud 

D.S.P 

 Consiliul 
local  

Biroul AL 21  

 
6.5. Elaborarea strategiilor de 
diminuare a costurilor de sănătate 
asociate factorilor de mediu 

- 2005 

APM 

D.S.P 
Consiliul 
local 

 Consiliul 
local  

Biroul AL 21 

Surse proprii 

6.6. Conştientizarea comunităţii 
locale privind mijloacele de 
prevenire a îmbolnăvirilor datorită 
poluării factorilor de mediu. 

1.000 2005 
APM  

D.S.P.  

 Consiliul 
local  

Biroul AL 21 

 

5. 

 

 

Creşterea 
suprafeţei 
pădurilor cu 
rol de 
protecţie şi 
agrement 
din jurul 
municipiului 
Bistriţa. 

 

6.7. Implementarea sistemului de 
management al calităţii pentru 
activităţile de protecţia mediului 
ISO-14001  

10.000 2007-
2008 PMB 

 Consiliul 
local  

Biroul AL 21  

 

4.2. Capital antropic 

Nr. 

crt. 
Obiective specifice Surse de 

finanţare Titlul proiectului 
Valoarea 
estimată 

€ 

Perioada 
de timp 

Departamente 
responsabile Parteneriat 

Monitorizare 

şi evaluare 

UE+ fonduri 
proprii 

1.1.Crearea unui parteneriat cu 
Universităţi tehnice în vederea 
implicării locale în Programul 
cadru 7 al UE 

500.000 2005 - 
2013 

PMB: 

CCIA BN: 
DSPA  

PMB 

CCIA BN 

UGIR 1903 

UTC 

 

Consiliul 
Local   

Biroul AL21 

Colegiul de 
Conducere 
CCIA  

Fonduri 
proprii 

1.2.Crearea de mecanisme de 
informare cu privire la scheme 
de finanţare naţională pentru 
transfer tehnologic şi 
susţinerea firmelor în 
accesarea de astfel de 
programe 

10.000  2005 - 
2014 

PMB: 

CCIA BN: 
DSPA 

PMB 

CCIA BN  

Consiliul 
Local  

Biroul AL21 

Colegiul de 
Conducere 
CCIA  

1 

Crearea şi 
dezvoltarea unor 
mecanisme 
eficiente de 
creştere a 
competitivităţii 
agenţilor 
economici, prin 
susţinerea 
dezvoltării şi 
aplicării inovaţiei 
tehnologice; 

 Fonduri 
structurale 

Fonduri 
private 

Buget local 

1.3. Înfiintarea unui centru de 
inovare tehnologica  500.000 2007-2013 

PMB: 

 

CCIA 
BN:DSPA 

PMB 

CCIA BN 

UGIR 1903 

Universitati  

Consiliul 
Local Biroul 
AL21 

Colegiul de 
Conducere 
CCIA  
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Nr. 

crt. 
Obiective specifice Surse de 

finanţare Titlul proiectului 
Valoarea 
estimată 

€ 

Perioada 
de timp 

Departamente 
responsabile Parteneriat 

Monitorizare 

şi evaluare 

Fonduri 
Phare 

Buget local 

2.1. «MarketiNV- Reţea de 
Centre de Marketing Regional 
şi microincubatoare pentru 
afaceri în regiunea Nord - 
Vest  

2.300.000 2006-2008 PMB 

CL Bistriţa 

CL Baia 
Mare 

CL Dej 

Consiliul 
Local Biroul 
AL21 

 

2 
Susţinerea creării 
şi dezvoltării unor 
structuri 
specializate în 
asigurarea de 
consultanţă/forma-
re continuă în 
domenii prioritizate 
pentru dezvoltarea 
de afaceri durabile; 

 

Fonduri 
structurale + 
fonduri locale  

2.2. Centru de afaceri cuplat 
cu un Incubator de afaceri 
pentru prelucrarea produselor 
din mase plastice şi cablaje 
electrice 

1.500.000 2007-2013 CCIA 
BN :DSPA 

Parteneriat 
public 
Privat   

 

Consiliul 
Local  

Biroul AL21 

Colegiul de 
Conducere 
CCIA  

Programul 
Cadru 7 

3.1. Realizarea unui centru de 
consultanţă pentru inovaţia 
tehnologică şi înscrierea sa în 
reteaua BIC 300.000 2007-2013 CCIA BN- 

DSPA 

Parteneriat 
European  

ICPE 
Bistriţa 

Consiliul 
Local  

Biroul AL21 

Colegiul de 
Conducere 
CCIA  

3 

Susţinerea creării 
unor facilităţi 
direcţionate pe 
creşterea 
capabilităţii 
tehnologice, 
retehnologizarea şi 
eficientizarea 
producţiei, cu 
accent pe 
domeniile 
industriale cheie 
ale judeţului; 

Fonduri 
publice+ 
private locale 

3.2. Realizarea unui studiu de 
impact privind necesarul de 
tehnologie inovativă în 
municipiul Bistriţa 

20.000 2006-2008 

PMB 

CCIA MB 

UGIR 1903 

Parteneriat 
public privat 

Consiliul 
Local  

Biroul AL21 

Comitet 
executiv 
CCIA BN  

Fonduri 
PHARE  

4.1. Creşterea calităţii 
serviciilor de consultanţă şi 
mediere a muncii  

54.000 2005 CCIA MB- 
DSPA 

CCIA MB+ 

PMB 

Consiliul 
Local  

Biroul AL21 

Comitet 
executiv 
CCIA BN  

Socrates 
Grundtvig 2 

4.2. Dezvoltarea abilităţilor de 
bază pentru persoanele adulte:  

10.000 2005-2006 CCIA MB CCIA MB 

Consiliul 
Local  

Biroul AL21 

Comitet 
executiv 
CCIA BN  

4 

Îmbunătăţirea 
măsurilor active de 
ocupare ca 
instrument sistemic 
pentru încurajarea 
ocupării forţei de 
muncă şi creşterea 
capabilităţii 
acesteia de 
adaptare la nevoile 
în continuă evoluţie 
de pe piaţa muncii; 

Fondul l 
European de 
dezvoltare 
FED 

4.3. Crearea unui centru pilot 
de dezvoltare a resurselor 
umane 

200.000 2007-2013 CCIA MB- CFP 
Parteneriat
e conform 
programului 

Consiliul 
Local  

Biroul AL21 

Comitet 
executiv 
CCIA BN  

5 Susţinerea creării 
unei strategii locale 
de asigurare a unor 
facilitati 
investitorilor locali 
care in estesc în

Fonduri 
proprii (buget 
local + 
fonduri 
private) 

5.1.Identificarea şi crearea 
unei baze de date cu 
specialişti care pot asigura 
consultanţă Consiliului local 

10.000 2006-2014 PMB Parteneriat 
public privat 

Consiliul 
Local  

Biroul AL21  
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Nr. 

crt. 
Obiective specifice Surse de 

finanţare Titlul proiectului 
Valoarea 
estimată 

€ 

Perioada 
de timp 

Departamente 
responsabile Parteneriat 

Monitorizare 

şi evaluare 

 care investesc în 
dezvoltare la 
nivelul municipiului; 

 

Fonduri 
private 

5.2. Utilizarea Mitului Dracula 
pentru atragerea unor investiţii 
în turism 10.000 2005-2014 

PMB 

Asociaţia 
patronatului din 
turism Bistriţa - 
Năsăud 

Parteneriat 
public- 
privat  

Consiliul 
Local  

Biroul AL21 

Fonduri 
structurale 

Buget local 

6.1. Modernizare străzi cartiere 
noi (drumuri de pământ şi 
pietruite) 

Suprafaţa = 307.586 mp 

Străzi = 76 

9.000.000  2006-2014 PMB  
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Fonduri 
structurale 

Buget local 

6.2 Modernizarea drumurilor 
de legătură cu localităţile 
componente 2.260.000 2005-2014 PMB  

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Credite 
bancare 

6.3. Program multianual de 
reabilitare străzi, trotuare şi 
parcări 

2.000.000 2005 - 
2008 PMB  

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Fondul 
special al 
drumurilor 

6.4. Reabilitarea şi extinderea 
drumului de centură (Drumul 
Cetăţii – 7 km) 2.000.000 2006-2007 PMB  

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Buget local 

6.5. Inventar GIS-Cadastrul 
imobiliar, edilitar şi de 
constituire a bazei de date 
urbane 

100.000 

 
2004-2007 

Primăria 
municipiului 

Bistriţa 

 

SC 
Proditerm 

RAJA 
Aquabis 

Romteleco
m 

Romgaz 

SC 
Electrica 

Consiliul 
local  

Biroul AL 21  

Bugetul local 
6.6. Modernizarea principalelor 
5 staţii de aşteptare a 
călătorilor  

13.160 2006 PMB  
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Bugetul local 

6.7. Înlocuirea tuturor 
indicatoarelor de staţii şi 
afişarea programelor de 
trecere prin staţie a 
autobuzelor 

6.580 2006 PMB  
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Cofinanţare –
bugetul local 

-operator de 
transport 

6.8. Dispecerizarea unitară a 
întregului program de 
transport. 2.630 2006 

PMB 

Operatorii de 
transport 

 
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crearea si 
dezvoltarea unor 
programe de 
reabilitare a retelei 
de drumuri ale 
orasului şi a 
cartierelor sale, 
precum şi 
optimizarea 
transportului public 
local;  

 

Cofinanţare –
bugetul local 

-operator de 
transport 

6.10. Realizarea de noi 
sisteme de informare a 
călătorilor audio şi vizuale în 
mijloacele de transport şi in 
staţiile de aşteptare 

2.630 2006 
PMB 

Operatorii de 
transport 

 
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 
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Nr. 

crt. 
Obiective specifice Surse de 

finanţare Titlul proiectului 
Valoarea 
estimată 

€ 

Perioada 
de timp 

Departamente 
responsabile Parteneriat 

Monitorizare 

şi evaluare 

Operatorii de 
transport 

6.11. Înlocuirea tuturor 
autovehiculelor vechi (intens 
poluante) cu autovehicule care 
să îndeplinească condiţiile de 
poluare cel puţin EURO 2 

394.737 2005 Operatorii de 
transport  

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Cofinanţare –
operat. de 
transport 

- fonduri 
comunitare 

6.12. Dotarea vehiculelor cu 
contoare automate de călători 

157.895 2007 
PMB 

Operatorii de 
transport 

 
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Cofinanţare –
operat. de 
transport 

-  fonduri 
comunitare 

6.13. Dotarea cu sistem de 
poziţionare globală a 
vehiculelor ( GPS ) 1.052.632 2008 

PMB 

Operatorii de 
transport 

 
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Cofinanţare –
operat. de 
transport 

-  fonduri 
comunitare 

6.14. Dispecerizarea 
centralizată, urmărirea modului 
de exploatare şi reglarea 
computerizată a traficului 
aferent transportului public 
local de persoane. 

394.737 2008 
PMB 

Operatorii de 
transport 

 
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Cofinanţare –
operat. de 
transport 

-  fonduri 
comunitare 

6.15.Realizarea unui sistem 
computerizat de informare a 
călătorilor şi comunicare cu 
clienţii 

657.895 2008 
PMB 

Operatorii de 
transport 

 
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

6.  

Operatorii de 
transport 

6.16.Dotarea cu 3 autovehicule 
de transport special amenajate 
pentru transportul persoanelor 
cu handicap. 

144.737 2006 
PMB 

Operatorii de 
transport 

 
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Consiliul local 

SC Proditerm 
SA 

7.1.Contorizare, informatizare 
şi dispecerizare conducere şi 
gestiune sistem 

1.052.632 2005-2006 
SC Proditerm 
SA  

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Creşterea eficienţei 
energetice la toate 
nivelele: 
producerea, 
transportul, 
distribuţia şi 
utilizarea energiei 

Consiliul local 
Credit 
furnizor 

Bugetul de 
stat  

Parteneri 
privati 

Alocatii 
guvernament
ale 

7.2.Modernizare Uzina 
Termică -Cogenerare 10Mwe 

 

7.368.421 2005-2009 SC Proditerm 
SA  

Parteneriat 
public-privat 

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Credit 
sindicalizat 
SC Electrica 
SA 

7.3. Electrificare ans. de 
locuinţe str. Subcetate, Valea 
Castailor, Drumul Tarpiului, 
str.Caisului, Dupa Cetate, 
Compozitorilor, R.C. Bucur, 
Viişora-Ratul Crainimat, 
Drumul Dumitrei Nou, Sigmir 

416.606  

 
2004 - 
2005 

SC Electrica 
SA  

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 
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Nr. 

crt. 
Obiective specifice Surse de 

finanţare Titlul proiectului 
Valoarea 
estimată 

€ 

Perioada 
de timp 

Departamente 
responsabile Parteneriat 

Monitorizare 

şi evaluare 

Surse proprii 7.4.MiniSCADA în staţiile de 
transformare Bistriţa 10.526 2005 SC Electrica 

SA  
Consiliul 
Local 

Surse proprii 7.5. Sisteme de automatizare a 
distribuţiei 

1.424.210 2008-2014 SC Electrica 
SA  

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Fonduri UE 

Buget local 

7.6. Reabilitarea termică a 
imobilelor aparţinând 
domeniului public al 
municipiului Bistriţa - Audit 
energetic 

300.000 2006-2009 PMB  
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Buget local 7.7. Reabilitare iluminat public 
prin înlocuirea corpurilor de 
iluminat cu eficienţă luminoasă 
scăzută (116 pietonale+373 
stradale, pe 65 străzi) 

 

92.000 2005 PMB  
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

7.  

FonduriUE 

Buget local 

7.8. Plan de acţiune energetică 
durabilă 

Proiect BELIEF 50.000 2006-2010 PMB Energie -
Cite 

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

8 Analizarea 
posibilităţii realizării 
în zonă, a unui 
aeroport pentru 
avioane tip charter; 

Fonduri 
private 

8.1.Studiu de fezabilitate 
privind realizarea unui aeroport 
tip charter 20.000 2006 PMB 

Parteneriat 
public -
privat 

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

SC Proditerm 
SA 

Alte surse 
(consumatori) 

9.1. Reabilitarea distribuţiei din 
subsol şi coloane pe casa 
scării cu distribuţie orizontală 1.052.600 2005-2008 SC Proditerm 

SA 

SC 
Proditerm 
SA 

Consumato
rii 

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Consiliul local 
Bistriţa 

SC Proditerm 
SA 

Alte surse 
(consumatori) 

9.2. Micropuncte termice la 
consumatori cu reţea termică 
primară de alimentare 

3.684.210 2005-2009 SC Proditerm 
SA  

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Surse proprii 9.11. Modernizare baterie de 
condensatori Staţia de 
transformare 110/20 kV Bistriţa 31.579 2006 SC Electrica 

SA  

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Surse proprii 9.12. Modernizare cabluri 20 
kV iesire Staţia de 
Transformare 

31.579 2006 SC Electrica 
SA  

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reabilitarea 
reţelelor de 
alimentare şi 
distribuţie a 
utilităţilor la nivel de 
oraş şi cartiere 

 

Surse proprii 9.13. Modernizare PCTZ 
Bistriţa 63.158 2006-2007 SC Electrica 

SA  
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 
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Nr. 

crt. 
Obiective specifice Surse de 

finanţare Titlul proiectului 
Valoarea 
estimată 

€ 

Perioada 
de timp 

Departamente 
responsabile Parteneriat 

Monitorizare 

şi evaluare 

 Surse proprii 9.14. Modernizare LEA j.t. 
Zona Centru Nou 7.895 2006 SC Electrica 

SA  
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Surse proprii 9.15. Reabilitare cabluri de 
joasă tensiune 684.210 2008-2014 SC Electrica 

SA  
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Surse proprii 9.16. Reabilitare cabluri de 
medie tensiune 378.947 2008-2014 SC Electrica 

SA  
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Surse proprii 9.17. Reabilitare cabluri de 
transformare 368.421 2008-2014 SC Electrica 

SA  
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Surse proprii 9.18. Reabilitări staţii de 
transformare 842.105 2008-2014 SC Electrica 

SA  
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Program 
ISPA  

 - 74,5 % UE 

 - 25 % 

împrumut BEI 

 - 0,5 % surse 
proprii 

9.19. Reabilitarea şi extinderea 
sistemului de alimentare cu 
apă şi a reţelei de canalizare în 
zona oraşului Bistriţa 

 

6.993.515 

 

2005-2009 

RAJA B-N 
“AQUABIS” 

 

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

 

Surse proprii 

9.20. Extindere reţele 
canalizare în municipiul Bistriţa 

7.895 2005 
RAJA B-N 
“AQUABIS”  

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Surse proprii 9.21. Reabilitări reţele apă în 
municipiul Bistriţa 

39.474 2005 
RAJA B-N 
“AQUABIS”  

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Fonduri 
structurale 

9.22. Extinderea reţelei de 
iluminat public (92 străzi) 

1.757.500 2005-2014 Primăria 
municipiului 
Bistriţa 

 
Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

Fonduri 
private 

 

9.23. Extinderea reţelei de 
alimentare cu gaze naturale a 
localităţilor Slătiniţa şi Sărata 

905.573 2006-2010 Primăria 
municipiului 
Bistriţa 

Parteneriat 
public -
privat 

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

10. Dezvoltarea 
infrastructurii 
pentru afaceri în 
sensul susţinerii 
dezvoltării unei 
pieţe a 
intermediarilor de 
valori mobiliare; 

Fonduri 
proprii(buget 
local + 
fonduri 
private 

10.1. Realizarea unei strategii 
pentru dezvoltarea serviciilor 
privind piaţa de valori mobiliare 
în municipiul Bistriţa 

5000 2006 PMB+ CCIA 
MB 

Parteneriat 
public privat  

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 
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Nr. 

crt. 
Obiective specifice Surse de 

finanţare Titlul proiectului 
Valoarea 
estimată 

€ 

Perioada 
de timp 

Departamente 
responsabile Parteneriat 

Monitorizare 

şi evaluare 

Buget local 

Fonduri 
private  

11.1. Crearea unor evenimente 
speciale pentru promovarea 
meşteşugurilor susţinute de 
realizarea unui catalog pentru 
produsele locale de artizanat 
tradiţional al zonei 

50.000 2006-2008 PMB + CCIA 
BN  

Parteneriat 
public privat  

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

11. 

Scheme de 
promovare a 
produselor locale 
alimentare şi 
nealimentare şi de 
artizanat ; 

 Fonduri 
publice  

11.2. Încurajarea dezvoltării 
unor produse tradiţionale 
locale şi sprijinirea desfacerii 
acestora cu ocazia unor 
manifestări publice 

20.000 2006-2008 PMB + CCIA 
BN  

Parteneriat 
public privat  

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

12. 

 
Susţinerea unor 
strategii de 
promovare a 
oraşului la nivel 
European în scopul 
atragerii de 
investiţii străine; 

Fonduri 
publice locale 
(buget local + 
fonduri 
private) 

12.1.Identificarea şi formarea 
unei echipe de lobby pentru 
promovarea municipiului 
Bistriţa şi punerea la dispoziţia 
acestora de materiale de 
prezentare a municipiului atât 
pe suport magnetic cât şi pe 
suport electronic în limbi de 
circulaţie la nivel european. 

100.000 2005-2006 PMB + CCIA 
BN + ONG 

Parteneriat 
public privat  

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 

Fondul Social 
European  

13.1.Dezvoltarea Centrului de 
formare profesională a adulţilor  

500.000 2007-2013 CCIA MB 
Parteneriat
e conform 
programului 

Consiliul 
Local 

Biroul AL 
21Comitet 
executiv 
CCIA BN  

PHARE 

Fondul Social 
European 

13.2.Susţinerea promotorilor 
locali prin dezvoltarea de  
parteneriate durabile în 
domeniul formării profesionale  

500.000 2007-2014 PMB 
Parteneriat
e conform 
program 

Consiliu 
local 

Biroul AL 21 

13. 

Susţinerea 
dezvoltării unor 
programe de 
formare 
profesională pentru 
forţa de muncă 
absorbită de 
domeniile cheie din 
municipiu şi judeţ; 

Fonduri 
Phare 

13.3. Calificare în meseria de 
confecţioner cablaje auto  35.000 2005-2006 CCIA MB 

CCIA BN 

GSEIBN 

Consiliu 
local 

Biroul AL 21 

Fonduri 
private 

14.1.Studiu de fezabilitate 
privind posibilitatea amplasării 
unui magazin tip Cash&Carry  

5000 2006-2007 PMB Parteneriat 
public privat  

Consiliu 
local 

Biroul AL 21 

14. Susţinerea atragerii 
unor lanţuri de 
magazine de tip 
CASH&CARRY în 
imediata apropiere 
a municipiului. 

 

 

Fonduri 
private 

14.2.Realizarea unui 
supermarket pe raza 
municipiului Bistriţa 1.550.000 2004-2005 

Investitor 

privat 
 

Consiliul 
Local 

Biroul AL 21 
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4.3.Turism urban 

Nr. 

Crt. 

Obiective 

specifice 

Finanţare : 

Primărie 

Alte resurse 

Titlul Proiectului 

 

Valoare  
estimativ
ă 

Proiect 

Perioada de 
timp 

Instituţiile 

Departamentele  

responsabile  

Parteneriat Monitorizare 

 şi evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Buget local 

Fonduri 
structurale 

 

 

 

 

 

1.1.Program de 
reabilitare, restaurare şi 
conservare a 
monumentelor istorice, 
inclusiv a zonelor de 
protecţie a acestora şi 
atragerea de fonduri 
pentru realizarea 
acestora, incluzând şi 
Studiul pieţelor 
medievale  

 

5.000.000 2005-2010 PMB 

DJCCPNC 

Public -privat Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Buget 
judeţean 

Bugetul de 
stat - Fondul 
Naţional 
pentru 
Cultură 

Alte surse 

1.2.Finalizarea lucrărilor 
de reabilitare a Bisericii 
evanghelice şi 
organizarea unei 
campanii de strângere de 
fonduri pentru aceasta. 

1.473.600 

 

2005-2007 PMB 

CJ 

Consistoriul 
Bisericii 
evanghelice 

Parteneriat 

ONG-uri 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Reabilitarea 
şi punerea în 
valoare a 
monumentelo
r istorice şi 
zonelor de 
protecţie ale 
acestora cu 
atenţie la 
pericolul 
pierderii 
autenticităţii, 
coerenţei 
şi,deci a 
atractivităţii 
patrimoniului 
local. 

       

Buget local 

Surse proprii 

1.3.Program de 
inventariere şi stabilire a 
destinaţiilor şi 
funcţiunilor, a dotărilor 
edilitare a tuturor 
monumentelor şi a 
zonelor protejate  

5.000 2006 PMB 

RAJA Aquabis 

SC Electrica SA 

SC Distrigaz 

DJCCPNC BN 

 Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Surse proprii 

1.4 Reabilitare iluminat 
stradal în Centrul 
istoric(studiu de 
fezabilitate, proiect 
tehnic, execuţie) 

200.000 2005-2009 PMB 

SC Electrica SA 

 Consiliu local 

Biroul AL 21 

  

Buget local 1.5. Actualizare Plan 
Urbanistic Zonal, Zona 
de rezervaţie istorică şi 
de arhitectură Bistriţa 

8700 2005 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

  Buget local 1.6. Elaborarea unui 
studiu privind păstrarea 
aspectului arhitectural 
tradiţional al Centrului 
istoric, luând în 
considerare detalii: 
culori, tencuieli, porţi, 
obloane, ferestre etc. - 
Ghid pentru realizarea lor  

10.000 2006 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 
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1.7. Elaborarea unui 
Program pentru 
identificarea reclamelor 
neadecvate din Centrul 
istoric şi înlocuirea 
acestora, de către agenţii 
economici cu reclame 
adecvate specificului 
imobilelor 

2.000 2005-2007 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

1.8. Iniţierea unui 
program pentru 
desfiinţarea anexelor 
gospodăreşti insalubre 
din curţile imobilelor 

- 2005-2006 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

  Buget local 

1.9. Amenajarea unui 
Muzeu medieval (armuri 
medievale, obiecte şi 
mobilier medieval) în 
Turnul Dogarilor 

10.000 2005-2006 PMB 

Biserica 
evanglelica 

Muzeul judeţean 

Parteneriat 
public-privat 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Surse proprii 

2.1.Efectuarea unui 
studiu şi punerea lui în 
practică privind 
modernizarea 
infrastructurii, esalonarea 
lucrărilor, şi adoptarea 
unor soluţii de durată în 
contextul păstrării 
coeziunii arhitecturale 
integrate (canale 
vizitabile, tuburi de 
racordare, soluţii tehnice 
de branşare.etc) 

10.000 2006-2008 PMB 

RAJA Aquabis 

SC Electrica SA 

SC Distrigaz 

Romtelecom 

Astral 

 

 Consiliu local 

Biroul AL 21 

2 Adoptarea 
unui program 
de acţiune 
pentru zonele 
protejate cu 
măsuri, 
proiecte şi 
responsabilită
ţi în 
domeniile: 
locuire, 
infrastructură 
tehnică, spaţii 
publice, trafic, 
turism, 
comerţ, 
prestări 
servicii, 
meşteşuguri, 
întreprinderi 
mici; 

Buget local 

Fonduri 
structurale 

2.2.Inventarierea unor 
terenuri disponibile, 
trecerea lor în domeniul 
public şi realizarea unor 
parcări, pentru turişti şi 
autocare, adiacente (în 
exteriorul) Centrului 
istoric 

1.500.000 2006-2008 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Fonduri 
structurale 

3.1.Amenajare parcări cu 
puncte de informare 
pentru autovehicule cu 
gabarit mare, parcări 
amplasate la intrările din 
oraş, cu racordul 
acestora la transportul in 
comun 

1.500.000 2006-2010 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 

 

3.2.Realizare pod peste 
râul Bistriţa –
Independenţei Sud şi 
MHC: - studiu de 
fezabilitate; proiect 
tehnic; execuţie. 

500.000 2007-2010 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

3 Dezvoltarea 
reţelei de 
trafic 
interregional 
şi european, 
rezolvarea 
disfuncţionalit
ăţilor în 
circulaţia 
rutieră şi a 
stării arterelor 
de circulaţie, 
particularizar
ea circulaţiei 
(poduri, piste 
de biciclişti); 

 
Buget local 3.3.Amenajare piste 

pentru biciclete pe 
traseul continuu 
:Independenţei –Parc – 
Valea Ghinzii, studiu de 
fezabilitate , proiect 
tehnic şi execuţie 

100.000 2006-2007 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 
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UE Phare 

Buget local 

4.1.Proiect Bistritz 
Zentrum - Amenajare 
pietonal str. Liviu 
Rebreanu 

296.455  2004-2006 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

4  Restricţionare
a şi, treptat, 
eliminarea 
traficului 
motorizat din 
perimetrul 
Centrului 
Istoric 
Bistriţa; 
rezervarea 
locurilor de 
parcare în 
aria protejată;  

 

Buget local 

Fonduri 
structurale 

4.2.Extindere pietonal în 
în Centrul istoric etapa a 
II a: studiu de 
fezabilitate; proiect 
tehnic; execuţie 

1.500.000 2006-2009 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 5.1.Program de 
restructurare a 
ansamblurilor existente 
cu locuinţe colective pe 
baza actualizării 
documentaţiilor de 
urbanism ce au stat la 
bază ( analizare si soluţii 
pentru faţade, extinderi 
etc) 

15.000 2006-2008 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 5.2.Proiect pentru 
restructurarea Pieţei 
Mihai Eminescu în 
vederea realizării unei 
parcări subterane şi 
analiza oportunităţii 
amplasarii Monumentului 
eroilor neamului în acest 
spaţiu  

300.000 2005-2008 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

5 Reconsiderar
ea aspectului 
general al 
oraşului / 
remodelarea 
şi reabilitarea 
fondului 
construit 
existent şi a 
spaţiilor 
publice; 

 

Buget local 5.3.Reabilitare fântâni 
arteziene şi propuneri noi 

50.000 2006-2008 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

Amenajarea 
malurilor 
râului Bistriţa, 
între Unirea 
şi Sărata, 
legarea 
acestora de 
structura 
verde a 
oraşului 
istoric şi 
includerea în 
zona de 
agrement a 
oraşului a 
dealului 
Schifferberg; 

Buget local 

Fonduri 
nerambursabi
le 

6.1. Reabilitarea Parcului 
Municipal , extinderea lui 
pe Dealul Codrişor(25 ha 
) şi realizarea unui 
Muzeu multietnic în aer 
liber al satelor 
transilvane 

2.500.000 

 
2005-2008 PMB 

 

Consiliul local  

Biroul AL 21  

6 

 Fonduri 
structurale 

Buget local 

6.2.Realizarea unei 
faleze a râului Bistriţa 
între Unirea şi Sărata  

1.000.000  

2006-2010 

PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 
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Buget local 7.1.Dezvoltarea 
turismului educaţional şi 
cultural prin valorizarea 
şi introducerea 
patrimoniului istoric al 
oraşului în circuitul 
turistic internaţional – 
studiu de soluţie 

29.000  2005 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

7 Manifestări şi 
evenimente 
culturale 
valorificând 
cadrul istoric; 

Perpetuarea 
tradiţiei 
multiculturale 
şi 
multiconfesio
nale a zonei; 

 

Surse proprii 

Buget local 

7.2.Elaborarea şi 
susţinerea unor proiecte 
culturale de ţinută, care 
să valorifice spaţiul 
medieval( festivaluri, 
simpozioane, expoziţii, 
târguri)  

15.000 2005-2006 PMB 

Casa municipală 
de cultură 
George Coşbuc 

UAP 

DJCCPNC 

Muzeul judeţean 

Casa 
municipală de 
cultură 
George 
Coşbuc 

UAP 

DJCCPNC 

Muzeul 
judeţean 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 8.1.Crearea unui circuit 
turistic al monumentelor 
istorice, semnalizarea, 
iluminarea nocturnă şi 
identificarea 
corespunzătoare a 
acestora 

30.000 2006-2007 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

8 Extinderea, 
creşterea şi 
particularizar
ea prestărilor 
de servicii 
aferente 
turismului; 
prezentarea 
ofertei 
turistice 
conţinând 
informaţii 
turistice şi 
culturale; 

Surse proprii 

Buget local 

8.2.Înfiinţarea unui 
Centru de informare şi 
promovare turistică şi a 
unei reţele de puncte de 
informare. 

75.000 2006-2007 PMB Operatorii de 
turism 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

9 Promovarea 
meşteşuguril
or şi 
meseriilor 
tradiţionale, 
precum şi 
integrarea 
acestora în 
conceptul 
turistic 
general; 

 

UE 

Buget local 

9.1.Redescoperirea şi 
susţinerea meseriilor şi 
tehnicilor tradiţionale 
aferente reabilitării 
imobilelor istorice, 
stimularea şi 
diversificarea iniţiativei 
private pentru realizarea 
produselor artizanale 
specifice zonei, 
valorificarea ocupaţiilor 
tradiţionale şi a 
obiceiurilor străvechi  

40.000  2006-2007 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 10.1.Realizarea de 
materiale informative: 
pliante, ghid turistic  

20.000 2006-2007 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local  10.2.Realizarea şi 
amplasarea de panouri 
de orientare turistică 

25.000 2005 - 2007 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

10 Sensibilizare
a populaţiei 
pentru 
valoarea, 
frumuseţea şi 
potenţialul 
oraşului 
istoric 

 
Buget local  

Fonduri 
C.C.I.A.B.N. 

10.3.Editarea unei 
broşuri de prezentare a 
municipiului Bistriţa 

5.000 

 

 

 2005 

 

 

PMB IBD/GTZ – 
Bucureşti 

CCIA BN 

Consiliu local 

Biroul AL 21 
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4.4. Capital social 

Nr. 
Crt 

Obiective 
specifice 

Finanţare : 

Primărie 

Alte resurse 

Titlul proiectului Valoare 
estimativă 
proiect 

EURO 

Perioada de 
timp 

Instituţii/ 

departamente 
responsabile 

Parteneriat  Monitorizare  

şi evaluare 

1 2 4 3 5 6 7 8 9 

Buget local 

Finanţări  

nerambursabile 

1.1.Centru de zi 
pentru victimele 
violenţei în 
familie 

70000  

 

2006-2008 Primăria 
Municipiului 

Bistriţa 

Consiliul  

Judeţean  

Bistriţa 
Năsăud 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Finanţări  

nerambursabile 

1.2.Centru de zi 
pentru  

copiii aflaţi în 
situaţie socială 
excepţională 

120.000 euro 

 

2006-2009 Primăria 
Municipiului 

Bistriţa 

DJPC BN Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Finanţări  

nerambursabile 

1.3.Azil de  
noapte 

70.000  2006-2008 Primăria 
Municipiului 

Bistriţa 

- Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Finanţări  

nerambursabi
le 

1.4 Cămin spital  

pentru bolnavii  

psihici (fostul 
depozit de la 
Sintereag) 

1.000.000  

 

2007-2010 Primăria 
Municipiului 

Bistriţa 

DSP  

CJ BN 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Buget 
judeţean 

1.5.Reabilitarea 
bazei de 
recuperare şi 
tratament din 
cadrul Policlinicii 

100.000 2006-2009 DSP 

CJ BN 

CL 

DSP  

CJ BN 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

1. Modernizarea 
şi 
îmbunătăţirea 
bazei 
tehnico-
materiale a  
serviciilor 
sociale 
existente 

 

Buget local 

Finanţări  

nerambursabile 

1.6. Centru de 
sejur  

pentru persoane 
vârstnice cu 
venituri mari 

1.000.000  

 

2007-2009 Primăria 
Municipiului 

Bistriţa 

 

DSP  

CJ BN 

Cultele 
religioase 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Finanţări  

nerambursabile 

2.1. Dezvoltarea 
Centrului de zi 
pentru 
persoanele cu 
dizabilităţi 

80.000 l  

2006-2008 

Primăria 
Municipiului 

Bistriţa 

Fundaţia  

« Bucuria » 

Bistriţa 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

2. Dezvoltare de 
noi servicii 
sociale 

 

CJ, BRCE, 
PHARE, 
SERA 

2.2.Crearea unui 
apartament de 
tip familial 
pentru copiii cu 
handicap, în 
orasul Bistriţa.  

134.362  2005 DGPDC SERA 
ROMANIA, 
ANPDC 

 

Consiliu local 

Biroul AL 21 
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CJ, BRCE, 
PHARE, 
SERA 

2.3.Crearea unui 
serviciu de 
sprijin şi 
consiliere pentru 
părinţi şi de 
pregătire a 
(re)integrării în 
familie a copiilor 
cu handicap în 
localitatea 
Bistriţa 

134.362  2005  SERA 
ROMANIA, 
ANPDC  

 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

CJ, BRCE, 
PHARE, 
SERA 

2.4.Crearea unui 
centru de zi şi 
de recuperare 
pentru copiii cu 
deficienţe şi cei 
cu handicap în 
localitatea 
Bistriţa 

221.750  

 

2005 PMB 

DGPDC 

SERA 
ROMANIA, 
ANPDC  

Consiliu local 

Biroul AL 21 

Cons. Jud, 
BRCE, 
PHARE, 
SERA, sau 
alţi finanţatori 

2.5.Crearea a 4 
centre de zi şi 
de recuperare 
pentru copiii cu 
cerinţe 
educative 
speciale.  

600.000 EURO 2007 PMB 

DGPDC 

Inspectoratul 
şcolar, CJ 
BISTRIŢA 
NĂSĂUD 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

Cons. Jud, 
BRCE, 
PHARE, 
SERA, sau 
alţi finanţatori 

2.6.Crearea a 4 
centre de 
plasament de tip 
familial pentru 
copiii cu cerinţe 
educative 
speciale. 

850.000  

 

2007 PMB 

DGPDC 

Inspectoratul 
şcolar, CJ 
BISTRIŢA 
NĂSĂUD 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

Cons. Jud, 
BRCE, 
PHARE, 
SERA, sau 
alţi finanţatori 

2.7.Crearea a 4 
centre de 
plasament de tip 
familial de 5 zile 
pentru copiii cu 
cerinţe 
educative 
speciale 

850.000   2007 PMB 

DGPDC 

Inspectoratul 
scolar, CJ 
BISTRITA 
NASAUD 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

Cons. Jud, 
BRCE, 
PHARE, 
SERA, sau 
alţi finanţatori 

2.8.Crearea a 4 
servicii de sprijin 
şi consiliere 
pentru părinţi şi 
de pregătire a 
(re)integrării în 
familie a copiilor 
cu cerinţe 
educative 
speciale 

384.000  2007 PMB 

DGPDC 

Inspectoratul 
şcolar, şcolile 
speciale; 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

  

Cons. Jud, 
BRCE, 
PHARE, 
SERA, sau 
alţi finanţatori 

2.9.Crearea de 
case de tip 
familial pentru 
copiii cu cerinţe 
educative 
speciale şi/sau 
cu handicap 

150.000 2007 PMB 

DGPDC 

DGPDC, 
SERA 
ROMANIA, 
CL BISTRIŢA 

Consiliu local 

Biroul AL 21 
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Cons. Jud, 
Banca 
Mondială, 
BRCE; 
SERA,  
ANPDC, alţi 
finanţatori 

2.10.Crearea şi 
dezvoltarea în 
structura 
centrelor de 
asistenţă şi 
sprijin pentru 
tineri a unor 
ateliere de 
producţie în 
regim protejat cu 
o capacitate de 
20 de locuri 

60.000 2007 PMB 

DGPDC 

ONG şi 
societăţi 
comerciale 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

Cons. Jud, 
Banca 
Mondială, 
BRCE; 
SERA,  
ANPDC, alţi 
finanţatori 

2.14.Crearea 
unui centru de 
asistenţă şi 
sprijin pentru 
tineri în 
localitatea 
Bistriţa 

30.000   2007 DGPDC PMB, şcoli 
din Bistriţa 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 3.1.„ProArt” 

(producţii 
teatrale 
profesioniste 
realizate în 
totalitate la 
Bistriţa) 

17.000 /an 

(5.600 x 3 
spectacole/an 

2006-2014 Casa 
Municipală de 
Cultură 

Comp. Teatru 
de Proiecte 

PMB 

DJCCPCN 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Fonduri 
private 

3.2.Restaurarea 
însemnelor 
breslelor 
mesteşugăreşti  

10.000 2006-2008 PMB CCIABN 

DJCCPCN 

Consistoriul 
Bisericii 
evanghelice 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

  

Buget local 

Fonduri 
private 

3.3.Realizarea 
unui film 
documentar 
despre Bistriţa, 
trecut şi prezent 

30.000 2006-2007 PMB Ag. Ec. Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget de stat 

Buget local 

4.1.Construirea 
unui teatru 
municipal/ sală 
de spectacole 
multifuncţională  

2.000.000 2007-2010 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Fonduri UE 

4.2.Reabilitarea 
şi modernizarea 
Casei 
municipale de 
cultură George 
Coşbuc şi a Sălii 
de expoziţii din 
Piaţa Mică 

500.000 2006-2008 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

3. Diversificarea 
actului 
cultural   

 

Buget local 

Fonduri UE 

4.3. 
„ArTTurism&Bus
sines” (revistă 
trimestrială de 
promovare a 
mun. Bistriţa) 

10.000 

 

2005-2014 Casa Municipală 
de Cultură 

PMB Consiliu local 

Biroul AL 21 
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Buget local 

Fonduri UE 

5.1.Crearea unui 
Consiliu 
consultativ al 
ONG-urilor şi a 
unui Centru de 
voluntariat 

50.000 2006-2007 Forumul ONG-
urilor 

PMB – Centrul 
de relaţii publice  

 Consiliu local 

Biroul AL 21 

4. Creşterea 
participării şi 
implicării 
ONG-urilor în 
procesul 
decizional 
privind 
dezvoltarea 
socio-
economică a 
municipiului 
Bistriţa 

Fonduri 
Phare 

Buget local 

5.2.Centru de 
resurse pentru 
asociaţiile de 
proprietari 

44.000 2005-2006 Asociaţia 
PROADO 
Bistriţa 

 

PMB 

Asociaţia 
Condominiu 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

5. Crearea 
cadrului 
adecvat 
desfăşurării 
acţiunilor de 
voluntariat 

Buget local 6.1.Înfiinţarea a 
13 Consilii de 
cartier 

10.000 2005-2006 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

DSP, CJ, 

Banca 
Mondială, alţi 
finanţatori 

 

8.1. “Sanse 
egale de viaţă 
pentru fiecare”  

Dotarea 
Spitalului 
judeţean cu 
echipamente 
moderne 

1.200.000 2006-2009 DSP 

CJ 

CA 

 Consiliu local 

Biroul AL 21 

DSP, CA, CJ, 

Banca 
Mondială, alţi 
finanţatori 

8.2.“Normalizare
a serviciilor 
hoteliere din 
spitalul 
judetean”- 
îmbunătăţirea 
condiţiilor de 
cazare a 
pacienţilor 

500.000 2006-2007 DSP 

CJ 

CA 

 Consiliu local 

Biroul AL 21 

DSP, CA, CJ, 

Banca 
Mondială, alţi 
finanţatori 

8.3.Dezvoltarea 
serviciului de 
îngrijiri la 
domiciliu a 
persoanelor 
vârstnice  

25.000 2005-2006 PMB ONG-uri Consiliu local 

Biroul AL 21 

DSP, CA, CJ, 

Banca 
Mondială, alţi 
finanţatori 

8.4.Construirea 
şi amenajarea 
unui nou spaţiu 
pentru morgă, în 
incinta Spitalului 
judeţean 

500.000 2006-2007 DSP 

CJ 

CA 

 Consiliu local 

Biroul AL 21 

Banca 
Mondială 

Buget 
judeţean şi 
local 

Alţi finanţatori 

8.5. Centru de 
planificare 
familială pilot 

Dotarea cu un 
minilaborator 

27.000    Consiliu local 

Biroul AL 21 

6. Dezvoltarea 
infrastructurii 
şi creşterea 
calităţii 
serviciilor de 
sănătate 

Buget local 8.6.Înfiinţarea 
cabinetelor 
medicale în 
toate localităţile 
componente ale 
municipiului 
Bistriţa 

30.000 2005-2006 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 
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Buget de stat 

Buget local 

9.1.„Baze 
sportive de 
cartier” 

Reabilitarea şi 
înfiinţarea unor 
baze sportive 
pentru 
practicarea 
sportului pentru 
toţi 

100.000 2006-2008 Primăria 
municipiului 
Bistriţa 

Direcţia pentru 
Sport 

 Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 9.2. „Aleargă 
pentru 
sănătatea ta” –
Amenajarea 
unei piste de 
jogging pe malul 
drept al râului 
Bistriţa între 
Motelul Codrişor 
şi Podul Jelnei)  

80.000 2006-2007 Primăria 
municipiului 
Bistriţa 

 

Asociaţia 
judeţeană 
« Sportul 
pentru toţi » 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Fonduri UE 

9.3. Amenajarea 
Pădurii Codrişor 
ca loc de 
agrement, sport 
promenadă, 
turism 

30.000 2006-2007 Primăria 
municipiului 
Bistriţa 

 Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 9.4. Amenajarea 
unui patinoar 
municipal şi a 
unui bazin de 
înot în Parcul 
municipal (fosta 
Baza sportiva 
Metalul) 

1.500.000 2005-2010 Primăria 
municipiului 
Bistriţa 

 Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 9.5. Minibază 
pentru 
practicarea 
sporturilor de 
iarnă şi Centru 
de întreţinere 
fizică (vara) în 
incinta 
Ştrandului 
Codrişor 

12.000 2005-2006 Primăria 
municipiului 
Bistriţa 

 Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Fonduri UE 

9.6. Părtie de 
schi  pe Dealul 
Budacului 
(iluminată şi 
staţie de 
transport pe 
cablu) 

100.000 2006-2008 Primăria 
municipiului 
Bistriţa 

 Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 9.7. Amenajarea 
unei piste de 
role si 
skateboard in 
Parcul municipal 

 

15.000 2005-2006 Primăria 
municipiului 
Bistriţa 

 Consiliu local 

Biroul AL 21 

7. Revitalizarea 
şi înfiinţarea 
de noi baze 
sportive 
pentru sportul 
de sănătate 
şi agrement 

 

Fonduri 
private 

9.18. 
Reabilitarea şi 
revitalizarea 
Bazei de 
agrement MHC 

100.000 2005-2007 Primăria 
municipiului 
Bistriţa 

Parteneriat 
public -privat 

Consiliu local 

Biroul AL 21 
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  Buget local 

Fonduri UE 

10.1. 
Construirea unei 
gradinite model 
la standarde 
europene,in 
municipiul 
Bistrita 

158.000 2005-2014 Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 

Primăria 
municipiului 
Bistriţa 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Surse proprii 

 

11.1. 
Informatizarea 
scolilor generale 
cu PC -uri si 
conectarea la 
Internet 

Dotarea lor cu 
aparatura audio-
vizuala. 

30.000 2005-2008 IŞJ BN 

PMB 

Primăria 
municipiului 
Bistriţa 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Surse proprii 

 

11.2. 
Amenajarea 
unei săli de 
spectacole 
pentru Palatul 
Copiilor Bistriţa 

132.000 2005-2007 Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 

Primăria 
municipiului 
Bistriţa 

Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 

Fonduri UE 

11.3 
Reabilitarea 
unităţilor şcolare 
din municipiul 
Bistriţa 

2.124.000 2005-2014 PMB ISJ BN Consiliu local 

Biroul AL 21 

8. Reabilitarea, 
modernizarea 
şi dotarea 
unităţilor de 
învăţământ  

 

Buget local 

Credite 
bancare 

11.5.Reabilitare
a sistemului de 
încălzire a 
unităţilor şcolare 

1.185.000 2005-2007 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

Fonduri UE 

Buget local 

13.1.Înfiinţarea 
unui centru 
modern de 
informaţii şi 
consiliere pentru 
cetăţeni 

50.000 2006-2007 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

Buget local 13.2.Realizarea 
de Puncte de 
informare a 
cetăţenilor, 
panou de afişaj 
electronic, 
infochioşcuri şi 
panouri de afişaj 
stradale 

50.000 2006-2008 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

9. Modernizarea 
relaţiei 
cetăţean –
administraţie 

Asigurarea 
unor servicii 
de calitate în 
administraţie 
pentru 
cetăţean  

 

 

 

 

 

Buget local 13.3.Modernizar
ea sediului 
primăriei 

200.000 2005-2007 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 
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  Buget local 13.4.Înfiinţarea 
cluburilor de 
cartier, consiliilor 
de cartier, 
punctelor de 
colectare a 
taxelor şi 
impozitelor, a 
incubatoarelor 
pentru afaceri 
prin 
transformarea 
punctelor 
termice 
dezafectate 

60.000 2006-2010 PMB  Consiliu local 

Biroul AL 21 

 

5. Structurile instituţionale de monitorizare şi evaluare 

Pentru a monitoriza progresele înregistrate prin 
implementarea acestor proiecte, administraţia publică 
trebuie să-şi pună la punct un sistem coerent şi 
concret de urmărire a modului în care sunt realizate şi, 
mai ales, a efectelor pe care le induc aceste proiecte 
în viaţa socială şi economică a comunităţii. Abordarea 
acestei maniere implică însă şi participarea altor 

instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, fără 
aportul cărora monitorizarea nu ar fi completă.  

Structura sistemului suport de luare a deciziilor 
(monitorizare şi  evaluare) pentru implementarea 
Planului Local de dezvoltare durabilă în municipiul 
Bistriţa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această structură va utiliza ca instrument de măsurare 
şi evaluare a procesului de implementare a Strategiei 
de Dezvoltare Durabilă şi a Planului Local de Acţiune 
un set de indicatori construit astfel încât să asigure 
atingerea următoarelor obiective:  

 

Evaluarea corectă a durabilităţii sistemului socio-
economic din municipiul Bistriţa;  

Măsurarea performanţelor privind atingerea 
obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei Locale de 
Dezvoltare Durabilă şi implementarea Planului Local 
de Acţiune;  

PRIMAR CONSILIUL LOCAL 

BIROUL AGENDA 21 LOCALĂ 
DIN CADRUL SERVICIULUI 
INTEGRARE EUROPEANĂ, 

STRATEGII, PROTECŢIA 
MEDIULUI  

ARHITECT 
ŞEF 

DIRECŢIA 
TEHNICĂ 

DIRECŢIA DE 
ADMINISTRARE 
A DOMENIULUI 

PUBLIC 

DIRECŢIA 
ADMINISTRARE 

FOND 
IMOBILIAR 

DIRECŢIA 
ECONOMICĂ 

 

CENTRUL 
MUNICIPAL DE 

SERVICII 
SOCIALE 



   107 

B I S T R I T A  

 

Corelarea şi adaptarea continuă a politicilor la nivel 
local cu componentele Agendei Locale 21 (obiective, 
politici, acţiuni) precum şi cu documentele adoptate la 
nivel internaţional. 

Vor fi următorii indicatori: 

 

 

 

Domenii  Indicatori Instituţii responsabile – surse de date 

Indicatori Socio - Economici 

Populaţia totala distribuită pe sexe şi 
grupe de vârstă 

Direcţia Judeţeană de Statistică - DJS Populaţie 

Populaţie cu vârstă sub 16 ani (%) şi 
populaţie cu vârsta peste vârsta medie de 
pensionare (%) 

DJS 

Populaţia de origine română (% din total) DJS Structura etnică 

Alte naţionalităţi (% din total) DJS 

Total gospodării DJS 

Mărimea medie a gospodăriilor DJS 

Gospodării cu o persoană (%) DJS 

Gospodării cu familie (%) DJS 

Structura gospodăriilor 

Gospodării deţinute de pensionari DJS 

Numarul total de şomeri Agentia Judeţeană pentru ocuparea 
Forţei de Muncă (AJFOM) 

Rata şomajului (pe sexe) (AJFOM) 

Şomeri bărbaţi/femei (%)  (AJFOM) 

Şomeri pe o perioada mai mare de 1 an 
(%) 

(AJFOM) 

Şomeri cu varsta sub 25 ani (%) (AJFOM) 

Populaţia activă (femei, bărbaţi, total) (AJFOM) 

Piaţa forţei de muncă şi şomajul 

 

Rata activităţii (femei/bărbaţi/total) (AJFOM) 

Venitul mediu pe gospodărie DJS 

Distribuţia veniturilor (femei/barbaţi) DJS 

Număr de familii cu venit peste valoarea 
medie a veniturilor corespunzătoare unui 
trai decent 

DJS 

Veniturile populaţiei 

Număr de familii cu venit sub valoarea 
medie a veniturilor corespunzătoare unui 
trai decent 

DJS 

Gospodării cu venituri mai mici de 
jumătate din venitul mediu pe economie 

DJS  

Gospodării fără autoturism proprietate 
personală 

DJS 

Nr. De persoane fără locuinţă DJS 

Direcţia Administrare Fond Imobiliar  

Locuirea 

 

Locuirea Persoane fără locuinţă (% din totalul 
populaţiei rezidente în oraş) 

DJS 

Direcţia Administrare Fond Imobiliar  
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Preţul mediu al unei locuinţe raportat la 
venitul mediu anual pe gospodărie 

DJS 

Direcţia Administrare Fond Imobiliar 

Locuinţe fără acces la infrastructura de 
bază (energie, apă, canalizare) (%) 

Primărie -Serviciul de urbanism şi 
amenajarea teritoriului  

Companiile locale de distribuţie 

Suprafaţa de locuit pe cap de locuitor (m2) Primărie -Serviciul de urbanism şi 
amenajarea teritoriului 

Rezidenţi care achiziţionează şi deţin 
locuinţe în proprietate 

DJS 

Populaţie care locuieşte în locuinţe sociale 
(%) 

DJS 

Populaţie care locuieşte în locuinţe 
închiriate (%) 

DJS 

Număr de locuinţe convenţionale Primărie -Serviciul de urbanism şi 
amenajarea teritoriului 

Locuire în case (%) Primărie -Serviciul de urbanism şi 
amenajarea teritoriului 

Locuire în apartamente (%) Primărie -Serviciul de urbanism şi 
amenajarea teritoriului 

 

Locuire în alte tipuri de locuinţe (%) Primărie -Serviciul de urbanism şi 
amenajarea teritoriului 

Speranţa de viaţă la naştere 
(femei/bărbaţi) 

Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică 

Rata mortalităţii infantile DJSP 

Sănătatea 

Rata mortalităţii datorate afecţiunilor 
cardiovasculare şi respiratorii, pentru 
persoane sub 65 de ani 

 

Nr. Total de infracţiuni înregistrate/1000 
locuitori pe an  

Poliţia municipiului  

Nr.crime înregistrate/1000 locuitori pe an Poliţia municipiului 

Infracţiuni comerciale înregistrate/1000 
locuitori pe an 

Poliţia municipiului 

Infracţionalitatea 

Furturi de/din automobile inregistrate/1000 
locuitori pe an 

Poliţia municipiului 

Ocuparea forţei de muncă  Distribuţia forţei de muncă 
(femei/bărbaţi)pe sectoare  

AJFOM 

PIB/locuitor la nivel local DJS 

Nr. De companii cu sediul în municipiu 
cotate la Bursa 

Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură BN 

Nr. De firme înregistrate anual Oficiul Registrului Comerţului 

Spaţii comerciale şi birouri neocupate Primarie- Directia Administrare Fond 
Imobiliar 

Activităţi economice 

Nr. de turişti/an înregistraţi în unităţile de 
cazare 

Primărie –Biroul turism, sport, tineret, 
învăţământ 

Directia Judeţeană pentru  Sport (DJS) 

Educaţie 
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Nr. de creşe şi grădiniţe (publice şi 
private)/1000 locuitori 

Inspectoratul şcolar 

Absolvenţi ai cursurilor de învăţământ 
liceal care au trecut examenul de 
bacalaureat (%) 

Inspectoratul şcolar 

Absolvenţi ai cursurilor de învăţământ 
liceal care nu au trecut examenul de 
bacalaureat (%) 

Inspectoratul şcolar 

Absolvenţi ai cursurilor de învăţământ 
liceal care urmează cursurile de 
învăţământ superior (%) 

Inspectoratul şcolar 

Unităţi de educaţie 

Nr. de locuri în universităţi şi şcoli 
postliceale aflate pe raza 
municipiului/1000 de rezidenţi 

Inspectoratul şcolar 

Absolvenţi (bărbaţi/femei) de învăţământ 
primar (%) 

Inspectoratul şcolar 

DJS 

Absolvenţi (bărbaţi/femei) de învăţământ 
secundar (%) 

Inspectoratul şcolar 

DJS 

Absolvenţi (bărbaţi/femei) de învăţământ 
liceal (%) 

Inspectoratul şcolar 

DJS 

Absolvenţi (bărbaţi/femei) ai cursurilor de 
învăţământ superior (%) 

Inspectoratul şcolar 

DJS 

Nivelul de educaţie şi calificare 
profesională 

Absolvenţi (bărbaţi/femei) ai cursurilor de 
învăţământ postuniversitar (%) 

Inspectoratul şcolar 

DJS 

Indicatori de mediu 

Nr. de zile în care concentraţia de SO2  
depăşeşte valoarea maximă admisibilă 
(125µg/m3) (media pe 24h) 

Agenţia de Protecţia Mediului 

Nr. De zile în care concentraţia de NO2 
depăşeşte valoarea maximă admisibilă 
(200mg/m3) (media pe 24h) 

APM 

Nr. De zile în care concentraţia de O3 
depăşeşte valoarea maximă admisibilă 
(125µg/m3) (media pe 8h) 

APM 

Calitatea aerului şi zgomotul 

Populaţie expusă nivelui de zgomot 
superior valorii de 65 db (media pe 24h) 

APM 

Nr. de determinări privind parametrii 
chimici ai apei potabile efectuate în 
decursul unui an, care depăşesc valorile 
prescrise în standardele internaţionale 
(OMS) 

DSP 

Nr. de determinări privind parametrii 
biologici ai apei potabile efectuate în 
decursul unui an care depăşesc valorile 
prescrise în standardele internaţionale 
(OMS si Directiva 80/778/EEC) 

DSP 

Apa 

 

 

 

 

 

Apa 
Nr. de determinări privind parametrii 
biologici ai apei recreaţionale (de 
îmbăiere) efectuate în decursul unui an 
care depăşesc valorile prescrise în 
standardele internaţionale (OMS) 

DSP 
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Nr. de determinări privind parametrii 
chimici ai apei recreaţionale (de îmbăiere) 
efectuate în decursul unui an care 
depăşesc valorile prescrise în standardele 
internaţionale (OMS) 

DSP 

Consumul anual de apă pe locuitor (m3) RAJA Aquabis  

Locuinţe conectate la reţeaua de 
distribuţie a apei potabile (%) 

RAJA Aquabis  

 

Locuinţe conectate la reţeaua de 
canalizare (%) 

RAJA Aquabis  

Cantitatea de deşeuri solide (menajere şi 
industriale) colectată anual (tone/locuitor) 

APM 

Primărie –Serviciul integrare europeană, 
strategii, protecţia mediului 

Managementul deşeurilor 

Deşeuri solide (menajere şi industriale) 
procesate la gropile de gunoi, 
incineratoare şi unităţi de reciclare (%) 

APM 

Primărie –Serviciul integrare europeană, 
strategii, protecţia mediului 

Spaţii verzi cu acces public (m2/locuitor) Serviciul urbanism şi amenajarea 
teritoriului 

Sectorul spaţii verzi 

Distribuţia utilizării terenurilor (%) şi 
terenuri neutilizate (%) în intravilan 

Serviciul urbanism şi amenajarea 
teritoriului 

 

Suprafaţa urbană destinată activităţilor 
specifice de amenajare a teritoriului şi 
conservare (%) 

Serviciul urbanism şi amenajarea 
teritoriului 

Utilizarea terenurilor 

Densitatea populaţiei (locuitori/km2) DJS 

Transport Distribuţia utilizării mijloacelor de 
transport: microbus, autobus, autoturism, 
bicicletă (%) 

Primărie - Serviciul tehnic, transport 
public local 

Caracteristici ale transportului (scop, 
distanţă şi mijloc de transport) 

Primărie - Serviciul tehnic, transport 
public local 

Nr. de automobile înregistrate local/1000 
locuitori 

Poliţia rutieră 

Nr. de accidente rutiere cu consecinţe 
grave (decese, răniri grave)/1000 locuitori 

Poliţia rutieră 

 

Nr. mediu de pasageri în vehicule 
motorizate 

Poliţia rutieră 

Consumul total pe categorii de surse de 
energie (gaz, electrică, păcură) 

Companiile locale 

Emisiile de CO2 /locuitor APM 

Consumul anual de energie electrică pe 
locuitor (kw/locuitor) 

SC Electrica SA 

Consumul anual de gaze naturale pe 
locuitor (m3/locuitor) 

DISTRIGAZ 

Energia 

Consumul de energie anual pe domenii de 
activitate (industrie, transport, locuinţe) 
(%) 

DJS 

Nr. de zile cu precipitaţii (media pe an) APM Clima 

Zile cu soare (media pe an) APM 
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Cultură şi recreere 

Număr de teatre şi rata anuală de 
vizionare a spectacolelor 

Direcţia Judeţeană pentru Cultura, Culte 
şi Patrimoniu Cultural Naţional 

Casa municipală de cultură 

Număr de locuri în cinematografe  Directia Judeţeană pentru Cultura, Culte 
şi Patrimoniu Cultural Naţional 

Număr de săli de concert şi spectatori pe 
an 

Directia Judeţeană pentru Cultura, Culte 
şi Patrimoniu Cultural Naţional 

Casa municipală de cultură 

Muzee şi nr. de vizitatori pe an Directia Judeţeană pentru Cultura, Culte 
şi Patrimoniu Cultural Naţional 

Muzeul judeţean 

Cultură şi recreere 

Nr. de biblioteci publice şi cărţi îprumutate 
anual 

Primărie Birou turism, sport, tineret, 
învăţământ 

Inspectoratul Judeţen pentru Cultură 

Facilităţrecreaţonale pe cap de locuitor 
(Parcuri, instalaţi sportive acoperite şi în 
aer liber) 

Primărie Birou turism, sport, tineret, 
învăţământ 

Directia Judeteana pentru Sport (DJS) 

 

Rata anuală  de utilizare a facilităţilor 
recreaţionale 

Primărie Birou turism, sport, tineret, 
învăţământ 

Direcţia Judeţeană pentru Sport (DJS) 

 

Anexa 1 – Proiecte în curs de realizare 

Proiect în curs de realizare 1 

“BISTRITZ ZENTRUM XXI”, proiect de amenajare a 
străzii Liviu Rebreanu în zonă pietonală– Program 
PHARE 2001Coeziune Economică şi Socială - 
Schema de finanţare nerambursabilă pentru proiecte 
de infrastructură mică 

Proiect în curs de realizare 2 

“Modernizarea cadrului infrastructural în zona 
Subcetate, în vederea creării unui mediu urban durabil 
pentru tineri, ca o rezervă de forţă de muncă pentru 
noile investiţii din municipiul Bistriţa” – Program 
PHARE 2001, Coeziune Economică şi Socială - 
Schema de finanţare nerambursabilă pentru proiecte 
de infrastructura mică. 

Proiect în curs de realizare 3 

“Vârsta înţelepciunii”, proiect de modernizare a 
Căminului pentru persoane vărstnice –Program  
PHARE 2001, Schema de investiţii în servicii sociale 

Proiect în curs de realizare 4 

"Centrul Pilot de Protecţie a Persoanelor Vulnerabile - 
Gând Bun"  

Proiect în curs de realizare 5 

“SchooBieDO”, proiect de eficienţă energetică în 
şcoli se deruleaza în cadrul Programului 
comunitar ALTENER al C.E. 

 

IV. Proiectele prioritare  
(PP) din cadrul AL21 pentru  
perioada 2005 – 2015 

Proiect nr. 1 - Sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor pentru zona Bistriţa 
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• Managerul de proiect: Liliana Aniţa Coceşiu, 
Primăria municipiului Bistriţa 

• Proiectul este în sarcina Consiliului judeţean 
Bistriţa – Năsăud, la nivelul căruia s-a constituit 
Unitatea de Implementare a Proiectului. 

• Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea programului/ proiectului: Serviciul de 
Integrare Europe- ană, Strategii, Protecţia Mediului 
şi Direcţia Tehnică 

•  
• Descrierea asistenţei tehnice de specialtate din 

surse externe 
• Asistenţa tehnică în vederea realizării unei strategii 

privind dezvoltarea profitabilă a sistemului de 
gestionare a deşeurilor. 

• Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului; 
• Crearea unor noi locuri de muncă; 
• Colectarea selectivă conduce la diminuarea 

cantităţilor depozitate şi reducerea suprafeţelor 
ocupate de deşeuri; 

• Eliminarea surselor de poluare pentru aer, apă, 
sol prin reconstrucţia ecologică a actualei 
rampe de deşeuri municipale; 

• Reducerea impactului depozitării deşeurilor 
asupra aerului, apelor de suprafaţă, apelor 
subterane şi solului; 

• Reducerea cantităţii de deşeuri biodegra- 
dabile depozitate prin reciclare şi procesare. 

• Influenţa aplicării programului în economia locală, 
regională sau/şi naţională (la programe şi sub-
programe); 

• Se va obţine profit prin valorificarea deşeurilor 
reciclabile. Abordarea europeană în domeniul 
deşeurilor prin realizarea unui sistem integrat 
conturează imaginea unui oraş european. 

• Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / 
proiectului; 

• Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezen taţi 
de către administraţia publică locală, operatorii de 
salubritate, societatea civilă şi agenţii economici 
din domeniul reciclării. 

• Resurse finaciare externe; 
• Buget Judeţean, Buget Local al Municipiului 

Bistriţa, Fonduri UE 

• Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată; 
Zona municipiului Bistriţa 

Cerinţele financiare ale programului/ proiectului 

• estimarea costului -20.000.000 EURO 
• propunerea structurii de finanţare, cu indicarea 

sursei; 
Finanţare UE - ISPA – 75 % 

Buget judeţean şi local – 25 % 

• tipul de finanţare; 
Finanţare nerambursabilă 

Co-finanţarea proiectului va fi asigurată de Consiliul 
Judeţean şi Consiliul Local, fie din bugetele proprii, fie 
prin contractarea unui credit  bancar 

• factorii critici care influenţează profitabi- litatea 
Inerţia populaţiei în ceea ce priveşte colectarea 
selectivă la sursă, a deşeurilor; 

Lipsa unei pieţe reale în domeniul reciclării deşeurilor; 

Educaţie ecologică deficitară. 

Reglementări 

• aplicarea programului/proiectului în contextul 
macroeconomic al economiei naţionale şi 
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza 
resurselor disponibile; 
• Este conform cu toate strategiile şi 

reglementările naţionale în domeniul gestiunii 
deşeurilor. Implementarea efec- tivă a unui 
astfel de sistem este constrânsă de investiţiile 
mari care se fac pentru asigurarea 
functionalităţii siste- mului. 

• contribuţii din surse interne sau externe, publice 
sau private; 

• Finanţare externă ISPA – 75 % 
• Buget judeţean şi local – 25 %  
• reglementări care influenţeaza favorabil sau 

nefavorabil programul/proiectul; 
Legislaţia naţională prevede minimalizarea cantităţilor 
de deşeuri depozitate, implemen- tarea sistemelor de 
colectare selectivă a deşeurilor precum şi campanii de 
informare şi conştientizare/educare. 

Termen de realizare 
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Perioada 2005 – 2006 

În anul 2005 se va reface Studiul de fezabilitate prin 
intermediul Asistenţei Tehnice asigurate prin 
programul ISPA. 

Proiect nr. 2 - Realizarea unui sistem informaţional 
operativ pentru suprave- gherea calităţii aerului şi 
informarea publicului prin panouri de afişaj 
exterioare 

• Managerul de program/proiect (ca entitate din 
partea primăriei ) indiferent de modalitatea de 
realizare (cu surse exclusiv publice, private sau 
public-privat):Liliana Coceşiu, Primăria municipiului  
Bistrişa  

• Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea programului /proiectului: Serviciul de 
Integrare Europeană, Strategii, Protecţia Mediului 

• Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului: 
informarea rapidă şi corectă a populaţiei cu privire 
la calitatea aerului din municipiu; posibilitatea 
sesizării imediate a creşterilor sau reducerilor 
semnificative de emisii de poluanţi. 

• Influenţa aplicării programului în economia locală, 
regională sau/şi naţională (la programe şi sub-
programe): datele furnizate reprezintă o 
cuantificare indirectă a influenţei exercitate de 
activităţile industriale şi/sau investiţiile făcute de 
agenţii economici, asupra calităţii aerului, datele 
reflectă motivaţia aprobării sau respingerii 
amplasării de noi obiective economice într-o 
anumită zonă, funcţie de aportul pe care noile 
activităţi îl vor aduce la creşterea gradului de 
poluare a aerului. 

• Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / 
proiectului: membrii comunităţii 

• Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată: – 
Municipiul Bistriţa. 

Cerinţele financiare ale programului/proiectului 

• estimarea costului – cca 120.000 EURO 
• propunerea structurii de finanţare, cu indicarea 

sursei: Buget local, Surse proprii ale APM, Fonduri 
nerambursabile 

Reglementări 
• există reglementări naţionale şi europene privind 

obligativitatea monitorizării calităţii aerului şi 
informării publicului 

Termen de realizare 

• perioada 2005-2010. 
Project nr. 3 - Extinderea suprafeţelor de spaţii 
verzi publice şi dezvoltarea perdelelor de protecţie 
şi a aliniamentelor stradale 

Pentru realizarea acestui proiect sunt prevăzute 
următoarele acţiuni: 

• program multianual de plantări de arbori pentru 
dezvoltarea perdelelor de protecţie şi a 
aliniamentelor stradale;  

• extinderea suprafeţelor de plantaţii floricole anuale 
şi bienale în zonele deficitare ale oraşului (Bd. 
Independenţei 10%, P-ţa Centrală 20%, Parcul 
Municipal 50%, General Grigore Bălan 50%); 

• îmbunătăţirea sortimentului dendrofloricol utilizat în 
lucrările de întreţinere a spaţiilor verzi din 
municipiul Bistriţa, prin achiziţionarea de material 
selecţionat (seminţe, puieţi) 

• elaborarea unui regulament de pază şi protecţie a 
spaţiilor verzi, în vederea conservării acestora 

• amenajarea peisagistică pentru promenadă a 
malurilor râului Bistriţa  

• amenajarea din punct de vedere peisagistic a 
zonei de agrement MHC, pe o suprafaţă de     2 ha 

• amenajarea unui scuar în zona Independenţei Sud 
(Casa Albă), pe o suprafaţă de 1 ha; 
• realizarea unei colecţii de soiuri de trandafiri  
• ROSARIUM 

• Managerul de proiect: Liana Popescu, Primăria 
municipiului Bistriţa 

• Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea programului /proiectului: Sectorul 
Spaţii verzi din cadrul Direcţiei de administrare a 
domeniului public şi Direcţia Tehnică 

• Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului; 
 

• Creşterea cantitativă şi calitativă a suprafeţelor 
de spaţii verzi va influenţa atât creşterea 
calităţii aerului, cu influenţe benefice asupra 
stării de sănătate a populaţiei cât şi  din punct 
de vedere a esteticii oraşului; 

• Utilizatorii potenţiali/beneficiarii programu- 
lui/proiectului 
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• Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cetăţenii 
oraşului 

• Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată: 
municipiul Bistriţa 

Cerinţele financiare ale programului /proiectului 

• estimarea costului - 400.000 EURO 
• propunerea structurii de finantare, cu indicarea 

sursei: 
Buget local şi fonduri private în cazul unui parteneriat 
public – privat pentru anumite obiective. 

Termen de realizare 

• Perioada 2005 – 2010. 
Proiect nr. 4 - Amenajarea pentru agrement a 
Pădurii Schullerwald şi construirea Casei Naturii 

Prin realizarea acestui proiect dorim să oferim în 
special copiilor şi tineretului (3 – 18 ani) posibilitatea 
de a fi informaţi din punct de vedere ecologic, a 
cunoaşterii mediului, a influenţelor negative pe care le 
poate avea factorul uman în degradarea mediului 
natural. De asemenea intenţionăm a avea o influenţă 
asupra segmentului social mai sus amintit în ceea ce 
priveşte protejarea fondului forestier, cunoaşterea cât 
mai amănunţită a impactului asupra mediului, a 
pădurii, precum şi efectele pozitive pe care le aduce 
pădurea prin însăşi existenţa ei. 

• Managerul de proiect: Emil Anca, Ocolul Silvic 
Municipal, Primăria municipiului Bistriţa 

• Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea programului/ proiectului: Ocolul Silvic 
Municipal Bistriţa 

• Impactul social şi/sau asupra calitatii mediului; 
Creşterea cantitativă şi calitativă a suprafeţelor de 
spaţii verzi va influenţa atât creşterea calităţii aerului, 
cu influenţe benefice asupra stării de sănătate a 
populaţiei cât şi  din punct de vedere a esteticii 
oraşului; 

• Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programu- 
lui/proiectului: Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 
tinerii, dar şi ceilalţi cetăţeni ai oraşului 

• Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată: 
municipiul Bistriţa 

Cerinţele financiare ale programului / proiectului 

• estimarea costului - 330.000 EURO 

• propunerea structurii de finanţare, cu indicarea 
sursei: 50 % Buget local şi 50 % fonduri neram-
bursabile sau private. 

Termen de realizare 

• Perioada 2005 – 2009 
Există studiu de fezabilitate. 

Proiect nr. 5 - Proiect regional «MarketiNV- Reţea 
de Centre de Marketing Regional şi micro-
incubatoare pentru afaceri în regiunea Nord - Vest 

Scopul proiectului: 

Susţinerea creării şi dezvoltării unor structuri 
specializate în asigurarea de consultanţă / formare 
continuă în domenii prioritizate pentru dezvoltarea de 
afaceri durabile. 

• Managerul de program/proiect: Liliana Aluniţa 
Coceşiu, Serviciul Integrare Europeană, Strategii, 
Protecţia Mediului 

• Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea programului /proiectului: Serviciul de 
Integrare Europeană, Strategii şi Protecţia 
Mediului, Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică. 

• Descrierea asistenţei tehnice de specialtate din 
surse externe, dacă este cazul; 

Asistenţa tehnică se asigură prin Programul Phare, în 
cazul în care proiectul va fi aprobat pentru finanţare 

• Impactul social şi / sau asupra calităţii mediului; 
Impactul social este unul semnificativ deoarece prin 
implementarea acestui proiect se vor crea atât la nivel 
local cât şi regional, posibilităţi de susţinere şi 
dezvoltare a mediului de afaceri, mai ales în cazul 
firmelor nou înfiinţate sau a celor care sunt în situaţii 
dificile pe piaţă. Se vor crea noi locuri de muncă 
pentru locuitorii zonei şi va urma o stabilizare la nivel 
social. 

• Influenta aplicarii programului în economia locala, 
regionala sau / şi naţională (la programe şi sub-
programe); 

Într-o economie de piaţă sectorul IMM- urilor este 
determinant pentru o funcţionalitate adecvată la nivel 
macroeconomic. Proiectul se adresează în special 
pentru a susţine astfel de operatori economici. Este 
cunoscut faptul că IMM-urile sunt vulnerabile la 
schimbarile de pe piaţă mai ales în contextul integrarii 
în U.E. Prin crearea incubatoarelor de afaceri se 
doreşte o susţinere a acestor agenţi economici (mai 
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ales firmele nou înfiinţate) pentru a sparge barierele 
de intrare pe piaţă şi a-şi crea contacte la nivel 
regional şi naţional pentru ca pe termen mediu şi lung 
activitatea lor să se dezvolte şi să devină sustenabilă. 
Prin intermediul Centrului de Marketing se pot 
prezenta produsele specifice fiecărei firme prin 
organizarea de târguri de produse. De asemenea, se 
pot organiza expoziţii cu produse artizanale şi 
meşteşugăreşti, specifice zonei noastre. 

• Utilizatorii potenţiali/beneficiarii programului / 
proiectului; 

Mediul de afaceri, în special întreprinderile mici şi 
mijlocii nou înfiinţate, care îşi desfăşoară activitatea în 
municipiul Bistriţa. 

• Resurse finaciare externe; 
Prin intermediului Programului Phare 2004-2006 
«Proiecte mari de infrastructură regionala» s-a depus 
o Cerere de Finanţare împreună cu Primăria Baia-
Mare şi Primăria Dej pentru ca acest proiect să aibă 
un impact regional. 

• Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată;  
Municipiul Bistriţa, municipiul Baia Mare şi orasul Dej. 

Cerintele financiare ale programului / proiectului 

• estimarea costului; 
• Costul Proiectului este de 2.300.000 Euro 

• propunerea structurii de finanţare, cu indicarea 
sursei; 
• 85% Fonduri nerambursabile 
• 15% Contribuţie proprie 

Termen de realizare 

Proiectul are la bază un studiu de fezabilitate iar 
perioada de implementare este între anii 2006 - 2008 
şi se va realiza într-o singura etapă. 

Proiect nr. 6 - Centru de afaceri cuplat cu un 
Incubator de afaceri pentru prelucrarea produselor 
din mase plastice şi cablaje electrice 

• Managerul de program/proiect (ca entitate din 
partea primăriei) indiferent de modalitatea de 
realizare (cu surse exclusiv publice, private sau 
public-privat); 

• Departamentele din cadrul primariei care răspund 
de realizarea programului / proiec- tului: Direcţia 
Tehnică 

• Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului: 
• Creşterea competitivităţii firmelor  
• Impact favorabil asupra mediului  
• Influenţa aplicării programului în economia locală, 

regională sau / şi naţională (la programe şi sub-
programe): 

• Reducerea riscurilor de falimet 
• Creşterea competitivităţii 
• Câştigarea de noi pieţe  
• Creşterea calităţii vieţii 
• Utilizatorii potenţiali/beneficiarii programu lui / pro-

iectului: 
• Companiile de pe raza judeţului BN 
• Resurse finaciare externe; 
• Fondul European de Dezvoltare (FED) 

• Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată: 
• Mun. Bistriţa  
• Modalitatea de armonizare / integrare a 

proiectului cu planul de amenajare a teritoriului. 
• Elaborare PUD 

Cerinţele financiare ale programului / proiectului 

• estimarea costului:1.500.000 € 
• propunerea structurii de finanţare, cu indicarea 

sursei: 
• 50% FED 
• 50% fonduri locale  
• tipul de finanţare; 
• nerambursabilă 
• factorii critici care influenteaza profitabilitatea. 
• Nu se aplică 
Termen de realizare 

• 2 ani de la obţinerea fondurilor publice.(2007-2014) 
Proiect nr. 7 - Program multianual de reabilitare 
străzi, trotuare şi parcări 
Scopul proiectului: 

• sporirea calităţii vieţii şi reabilitarea mediului urban 
în municipiul Bistriţa; 

Managerul de proiect: 



116    

M U N I C I P I U L  

 

• Serviciul Tehnic investiţii, lucrări, achiziţii publice şi 
învăţământ preuniversitar; 

Departamentele din cadrul primăriei care răspund de 
realizarea proiectului: Direcţia tehnică; 

Impactul social  

creşterea calităţii vieţii şi reabilitarea mediului urban 
din municipiul Bistriţa; 

Impactul asupra calităţii mediului 

• realizarea proiectului va contribui la îmbunătăţirea 
calităţii aerului din zonă, diminuând praful şi 
emanaţiile de noxe; 

Influenţa aplicării programului în economia locală, 
regională sau/şi naţională (la programe şi sub-
programe) - facilizarea deplasării în condiţii civilizate, 
atât pentru locuitorii municipiului cât şi pentru cetăţenii 
în tranzit prin oraţul Bistriţa; 

Beneficiarii proiectului 

• locuitorii municipiului Bistriţa 
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată 

• municipiul Bistriţa  
Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu 
planul de amenajare a teritoriului. 
Cerinţele financiare ale programului / proiectului 
Estimarea costului 

•   2.000.000 euro; 
• din care 100.000 euro - buget local; 
• 1.900.000 euro – credite bancare 

Factorii critici care influenţează  profitabilitatea  
• investiţia în amenajări stradale nu sunt 

generatoare de profit. 
 
Termen de realizare 

• 4 ani  
• există studii de  fezabilitate 
Proiect nr. 8 - Reabilitarea şi extinderea drumului 
de centură (Drumul Cetăţii – 7 km) 
Drumul de racord al mun. Bistriţa în lungime de 6,954 
km, situat în partea de N-V a oraşului, face legătura 
atât cu localităţile componente ale municipiului cât şi 
cu străzile din noile cartiere de locuinţe situate în 
această zonă. 

Scopul proiectului:  

• sporirea calităţii vieţii şi reabilitarea mediului urban 
în municipiul Bistriţa şi atragerea potenţialilor 
investitori în zonă; 

Managerul de proiect:  

• Serviciul Tehnic investiţii, lucrări, achiziţii publice şi 
învăţământ preuniversitar; 

Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea proiectului:  

• Direcţia tehnică; 
Descrierea asistenţei tehnice de specialtate din 
surse externe: 

• nu este cazul; 
Impactul social  

• creşterea calităţii vieţii şi reabilitarea mediului ur-
ban din municipiul Bistriţa; 

Impactul asupra calităţii mediului 

• realizarea proiectului va contribui la îmbunătăţirea 
calităţii aerului din zonă, diminuând praful şi 
emanaţiile de noxe; 

Influenţa aplicării programului în economia locală, 
regională sau/şi naţională (la programe şi sub-
programe) - facilizarea deplasării în condiţii civilizate 
atât pentru locuitorii din zonă, muncitorii din Zona 
Industrială şi cetăţenii în tranzit prin oraşul Bistriţa. 

Beneficiarii proiectului  

• locuitorii municipiului Bistriţa, investitorii din zonă; 
Canalele de distribuţie (la servicii de utilitate publică 
ori la servicii furnizate de societăţi comerciale ori regii 
autonome coordonate de autoritatea administraţiei 
publice locale) – după caz; 

Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată 

• partea de N-V a oraşului Bistriţa. 
Cerinţele financiare ale programului / proiectului 

Estimarea costului  

• 2.000.000 euro; 
• din care: 400.000 euro - buget local; 
• 1.600.000 euro - fondul special al drumurilor 

Tipul de finanţare 
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• Factorii critici care influenţează  profitabilitatea  
• investiţia în amenajări stradale nu sunt 

generatoare de profit. 
Termen de realizare 

• 2 ani  
• nu există studiu de  fezabilitate. 
Proiect nr. 9 - Reabilitarea termică a imobilelor 
aparţinând domeniului public al municipiului 
Bistriţa - Audit energetic 

Majoritatea imobilelor aparţinând domeniului public al 
municipiului Bistriţa, sunt imobile vechi care prezintă 
pierderi mari de energie şi care trebuiesc reabilitate 
din punct de vedere termic. Pentru aceasta este 
necesar mai întâi a se face un audit energetic al 
fiecarei clădiri.  Auditul energetic a clădirilor existente 
presupune identificarea soluţiilor tehnice de reabilitare 
sau modernizare energetică a acestora şi a instalaţiilor 
aferente lor, în scopul reducerii consumurilor 
energetice, precum şi analiza economica a soluţiilor 
tehnice propuse. 

Scopul proiectului: 

• Reabilitarea termică a clădirilor; 
• Reducerea consumurilor energetice a cladirilor; 
Managerul de proiect:  

• Serviciul Tehnic investiţii, lucrări, achiziţii publice şi 
învăţământ preuniversitar; 

• Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea proiectului: Direcţia tehnică; 

Impactul social  

• creşterea calităţii vieţii utilizatorilor acestor spaţii; 
Influenţa aplicării programului în economia locală, 
regională sau/şi naţională (la programe şi sub-
programe) - reducerea costurilor cu întreţinerea 
acestor spaţii, reducerea consumurilor de energie 
primară; 

Beneficiarii proiectului  

• Primăria municipiului  Bistriţa 
Canalele de distribuţie (la servicii de utilitate publică 
ori la servicii furnizate de societăţi comerciale ori regii 
autonome coordonate de autoritatea administratiei 
publice locale) – dupa caz; 

Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată 

• intravilanul municipiului  Bistriţa. 
Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului cu 
planul de amenajare a teritoriului. 

Cerinţele financiare ale programului / proiectului 

Estimarea costului 

• 300.000 euro; 
• din care: 60.000 euro - buget local; 
• 240.000 euro – fonduri UE 

Reglementări 

Reglementări care influenţează favorabil proiectul: 

• Directiva CE 91/2002, privind performanţele 
energetice ale clădirilor, Legea 325/2002 pentru 
aprobarea OG 29/2000 privind reabilitarea termică 
a fondului construit existent şi stimularea 
economisirii energiei termice, Legea nr 211/2003 
pentru aprobarea OUG 174/2002 privind instituirea 
măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a 
unor clădiri de locuit multietajate, Legea 
nr.325/2002, privind auditul energetic. 

Termen de realizare: 

• 3 ani 
Proiect nr. 10 - Reabilitarea şi extinderea reţelei de 
iluminat public  
Scurta descriere a proiectului cu precizarea 
scopului: 

Proiectul are ca scop îmbunătăţirea iluminatului public 
stradal prin: 

• Înlocuirea corpurilor de iluminat cu eficienţă 
luminoasă scăzută (116 pietonale+373 stradale, pe 
65 străzi) 

• Extinderea reţelei de iluminat public (92 străzi) 
Managerul de program / proiect (ca entitate din partea 
primăriei) indiferent de modalitatea de realizare (cu 
surse exclusiv publice, private sau public-privat)  

• Creţiu Ioan, Primăria municipiului Bistriţa  
Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea programului /proiectului 

• Direcţia de administrare a domeniului public şi 
Direcţia tehnică 

Impactul social şi / sau asupra calităţii mediului 
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• Asigurarea unui iluminat stradal pe toate străzile şi 
aleile oraşului este una din condiţiile necesare 
pentru siguranţa cetăţenilor ; 

• economie de energie prin utilizarea corpurilor de 
iluminat cu vapori de sodiu. 

Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programu-lui / 
proiectului 

• Beneficii direcţi sunt locuitorii din zonele 
neiluminate 
• Resurse financiare externe; 

Se propune finanţare prin intermediul fondurilor 
structurale 

Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată  

• zona municipiului Bistriţa 
Cerinţele financiare ale programului / proiectului 

Estimarea costului  

• 1.800.000 EURO 
Tipul de finantare 

• Buget local şi fonduri ale UE sau fonduri private 
dacă se concesionează serviciile de iluminat public 

Reglementări 

• aplicarea programului / proiectului în contextul 
macroeconomic al economiei naţionale şi 
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza 
resurselor disponibile  

• conform reglementărilor naţionale şi europene 
privind asigurarea serviciilor publice 

Termen de realizare 

• perioada 2005-2014 
 
 
Proiect nr. 11 - Extinderea reţelei de alimentare cu 
gaze naturale a localitaţilor Slătiniţa şi Sărata 

Scopul proiectului  

Această investiţie va rezolva problema socială şi 
economică a localităţilor Slătiniţa şi Sărata, precum şi 
problema indirectă a protecţiei mediului (protejarea 
pădurilor de tăierile necesare folosirii lemnului în scop 
de combustibil). 

Managerul de program: 

• Serviciul Tehnic investiţii, lucrări, achiziţii publice şi 
învăţământ preuniversitar; 

• Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea proiectului: Direcţia tehnică; 

Impactul social  

• creşterea calităţii vieţii locuitorilor acestor comune; 
Influenţa aplicării programului în economia locală, 
regională sau/şi naţională (la programe şi sub-
programe) - reducerea costurilor cu întreţinerea 
acestor spaţii, reducerea consumurilor de energie 
primară; 

Beneficiarii proiectului:  

• locuitorii şi agenţii economici din localităţile 
Slătiniţa şi Sărata; 

Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată : 

• localităţile componente ale municipiului Bistriţa, 
Sărata şi Slătiniţa; 

Modalitatea de armonizare/integrare a proiectului cu 
planul de amenajare a teritoriului. 

Cerinţele financiare ale programului / proiectului 

Estimarea costului  

• 905.573 euro; 
• din care: 180.000 euro - buget local; 
• 725.573 euro - fonduri ale UE 

Termen de realizare: 

• 5 ani 
Proiect nr. 12 - Construirea de locuinţe sociale 

Amplasamentul obiectivului de investiţii este propus în 
intravilanul mun. Bistriţa între str. Subcetate şi str. 
Drumul Tarpiului, în zona noului ansamblu de locuinţe 
construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

Se preconizează a se construi 4 blocuri de locuinţe 
(160 apartamente), în regim de înălţime P+4E cu 
acoperiş tip şarpantă. Fiecare bloc de locuinţe are 
două scări şi 40 apartamente (20 apartamente/scară) 
din care 24 garsoniere şi 16 apartamente cu 2 
camere. Asigurarea utilităţilor se va face prin 
extinderea reţelelor de gaz, apă, canal şi electrice 
existente in zona. 

Scopul proiectului: 
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• sporirea calităţii vieţii beneficiarilor acestor spaţii şi 
reabilitarea mediului urban în ansamblul de 
locuinţe Subcetate; 

• creşterea potenţialilor investitori în zonă; 
Managerul de proiect: 

•  Serviciul Tehnic investitii, lucrări, achiziţi publice şi 
învăţământ preuniversitar; 

• Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea proiectului: Direcţia tehnică; 

Impactul social  

• creşterea calităţii vieţii şi reabilitarea mediului 
urban din municipiul Bistriţa; 

Influenţa aplicării programului în economia locală, 
regională sau/şi naţională (la programe şi sub -
programe) - atragerea de noi investitori în zonă; 

Beneficiarii proiectului  

• locuitorii municipiului Bistriţa, investitorii din zonă; 
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată - 
partea de N-V a oraşului Bistriţa. 

Cerinţele financiare ale programului / proiectului 

Estimarea costului  

• 3.300.000 euro; 
• din care: 660.000 euro - buget local; 
• 2.640.000 euro - bugetul de stat 

Factorii critici care influenţează  profitabilitatea 

• investiţia în amenajări stradale nu sunt 
generatoare de profit. 

Termen de realizare:  

• 2 ani  
• există studiu de fezabilitate. 
 
Proiect nr. 13 - Modernizare UZINA TERMICĂ 
COGENERARE 10MWE 

S.C. Proditerm S.A. Bistriţa, actualul operator al 
Sistemului de alimentare centralizată cu energie 
termică din municipiul Bistriţa, a elaborat o strategie 
de reabilitare şi modernizare a serviciului public de 
termoficare a municipiului. 

Din această strategie, ca primă urgenţă şi cu impactul 
cel mai mare asupra rezultatelor scontate este 

modernizarea Uzinei Termice Bistriţa, prin producerea 
în cogenerare a energiei termice şi electrice pentru o 
capacitatea de 10 Mwe. 

Scopul proiectului: 

• îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor 
oraşului Bistriţa prin reducerea costurilor la factura 
energetică. 

• utilizarea eficientă a energiei; 
Managerul de program:  

• Serviciul Tehnic investiţii, lucrări, achiziţii publice şi 
învăţământ preuniversitar; 

Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea proiectului:  

• Direcţia tehnică; 
Impactul social  

• creşterea calităţii vieţii cetăţenilor oraşului Bistriţa; 
Influenţa aplicării programului în economia locală, 
regională sau/şi naţională (la programe şi sub-
programe) - reducerea costurilor cu producerea, 
transportul şi distribuţia energiei termice. 

• reducerea consumurilor de energie primară; 
Utilizatorii potentiali / beneficiarii programului / 
proiectului:  

• cetăţenii oraş.Bistriţa 
Canalele de distribuţie (la servicii de utilitate publică 
ori la servicii furnizate de societăţi comerciale ori regii 
autonome coordonate de autoritatea administratiei 
publice locale) – operatorul S.C. PRODITERM S.A. 
BISTRIŢA; 

Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:  

• intravilanul municipiului Bistriţa, str. Zefirului nr.2; 
• Modalitatea de armonizare/integrare a proiectului 

cu planul de amenajare a teritoriului. 
Cerinţele financiare ale programului / proiectului 

Estimarea costului  

•  7.368.421 euro; 
• din care:  368.421 euro - buget local;                                   
• 2.000.000 euro – fonduri private 
• 4.000.000 euro - alocaţii Guvernamentale; 
• 1.000.000 euro - credit furnizor 
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Reglementări 

Legea nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a 
energiei, O.U.G nr.48/2004, aprobată prin Legea nr. 
430/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind 
furnizarea energiei termice populaţiei, pentru 
încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de 
consum, prin sisteme publice centralizate de 
alimentare cu energie termică; H.G.nr. 882/2004 
pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 
alimentarea cu energie termică a localităţilor din 
sisteme de producere şi distribuţie centralizate.  
Termen de realizare 

• 4 ani   
• există studii de fezabilitate şi proiect tehnic pentru 

3MWe; 
Proiect nr. 14 - Dezvoltarea Centrului de formare 
profesională a adulţilor 

Managerul de program / proiect ( ca entitate din 
partea primăriei ) indiferent de modalitatea de 
realizare (cu surse exclusiv publice, private sau 
public-privat) : 

• Biroul Agenda Locală 21; 
Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea programului  / proiectului:  

• Direcţia Tehnică 
Impactul social şi / sau asupra calităţii mediului : 

• Dezvoltarea competenţelor profesionale ale 
adulţilor într-un mediu economic în continuă 
dezvoltare. Creşterea şanselor de a ocupa un loc 
de muncă mai sigur şi mai bine plătit. 

Impact neutru asupra mediului  

Influenţa aplicării programului în economia locală, 
regională sau / şi naţională  (la programe şi sub-
programme ) : 

• Reducerea ratei şomajului;  
• Creşterea calităţii vieţii.  
Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / 
proiectului; 

• Adulţi cu vârste între 16-70 ani. 
• Resurse finaciare externe; 
• Fondul Social European  

Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată: 

• Teren în administrarea CCIA BN – PETRE 
ISPIRESCU 15 A 

Modalitatea de armonizare/integrare a proiectului cu 
planul de amenajare a teritoriului. 

Executare PUD 

Cerinţele financiare ale programului / proiectului 

Estimarea costului:  

• 500.000€ 
Propunerea structurii de finantare, cu indicarea sursei: 

• 50% FSE 
• 50%fonduri locale  
• tipul de finantare : 

• nerambursabilă 
Termen de realizare 

• 2 ani de la obţinerea fondurilor publice. 
Proiect nr. 15 - Program de reabilitare, restaurare 
şi conservare a monumentelor iistorice, inclusiv a 
zonelor de protecţie a acestora şi atragerea de 
fonduri pentru realizarea acestora 

Scurta descriere a proiectului cu precizarea 
scopului: 

Managerul de program/proiect (ca entitate din 
partea primăriei) indiferent de modalitatea de 
realizare (cu surse exclusiv publice, private sau 
public-privat) : 

• Primăria Bistriţa 
• Realizare prin parteneriat public privat 
Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea programului /proiectului : 

• Direcţia Tehnică 
• Serviciul de Integrare Europeană, strategii, turism 

urban 
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului : 

• Reabilitarea monumentelor istorice devine o 
prioritate deoarece patrimoniul local se află intr-un 
stadiu avansat de degradare devenind astfel un 
pericol social. 



   121 

B I S T R I T A  

 

• Restaurarea şi conservarea monumentelor istorice 
apar ca o necesitate pentru prevenirea pierderii 
autenticităţii şi a coerenţei arhitecturale a 
ansamblului urban Bistriţa. 

Influenţa aplicării programului în economia locală, 
regională sau / şi naţională (la programe şi sub-
programe) : 

• Derularea programului va angrena firme din 
domeniu, iar corecta întreţinere şi utilizare a 
patrimoniului local prin păstrarea autenticităţii 
elementelor stilistice, poate antrena desfăşurarea 
unui turism urban dinamic şi profitabil care va 
genera creşteri de producţie şi consum şi în alte 
sectoare de activitate. 

Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / 
proiectului : 

• Utilizatorii vor fi proprietari din Centrul istoric 
Bistriţa, iar beneficiar ai acestui patrimoniu devenit 
vizitabil prin punerea lui în valoare vor fi toţi 
cetăţenii din Bistriţa şi nu numai. 

Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată: 

• Zona centrală a municipiul Bistrita-zonă istorică 
protejată de categoria A şi zona de protecţie a 
zonei istorice protejate. 

Modalitatea de armonizare/integrare a proiectului cu 
planul de amenajare a teritoriului. 

Toate interventiile în această zonă se fac doar cu 
avizul DJCCPN-BN. 

Cerinţele financiare ale programului / proiectului 

Estimarea costului: 

•  cca. 5.000.000 euro 
Propunerea structurii de finanţare, cu indicarea sursei; 

• Bugetul local; 
• Alte surse. 
 

Factorii critici care influenţează profitabilitatea. 

• Imobilele din zona protejată Bistriţa au spaţiile 
fragmentate prin mai multe proprietăţi private, 
aceste diferenţe îngreunează desfăşurarea unui 
proiect unitar care să prevadă reabilitarea, 
restaurarea, conservarea si punerea în valoare a 
monumentelor istorice. 

Termen de realizare 

• Perioada 2005-2010 
• Studiu de fezabilitate trebuie realizat. 
Proiect nr. 16 - Extindere zonă pietonală în Centrul 
istoric,  etapa a II a 

Managerul de proiect: 

• Primăria municipiului Bistriţa 
• Direcţia Tehnică -Director Rus Alexandru; 
Departamentele din cadrul primariei care răspund 
de realizarea programului /proiectului - Direcţia 
Tehnică; 

• Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 
Autorizaţii; 

• Serviciul Tehnic, Investiţii; 
• Direcţia Economică. 
Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din 
surse externe, dacă este cazul: 
• asigurarea asistenţei de către Direcţia pentru 

Cultură, Patrimonul Cultural şi Naţional; 
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului  

• reducerea poluării din centrul istoric, protejarea 
clădirilor şi a patrimoniului cultural naţional; 

Utilizatorii potenţiali / beneficiarilor programului 
proiectului: 

• turişti, vizitatorii centrului istoric, proprietarii din 
centrul istoric şi cetăţenii municipiului Bistriţa. 

Localizarea investiţiei: 

• municipiul Bistriţa, străzile din centrul istoric, şi 
anume: str. Dornei, P-ţa Centrală, str. Nicolae. 
Titulescu, str. Gheorghe Şincai, str. Dogarilor, str. 
Mihail Kogălniceanu, P-ţa Mică, str. Vasile 
Alecsandri, str. Zorilor, str. Lupeni, str, I.L. 
Caragiale ş.a.; 

 

Cerinţele financiare ale programului / proiectului 

Estimarea costului: 

• 1.500.000 €; 
• propunerea structurii de finanţare, cu indicarea 

sursei  
• buget local şi fonduri externe; 
Reglementări 
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• aplicarea programului/proiectului in contextual 
macroeconomic al economiei nationale şi 
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza 
resurselor disponibile – realizarea unui traseu 
pietonal pe toate străzile din centrul istoric; 

• contribuţii din surse interne sau externe, publice 
sau private – buget local şi fonduri externe; 

Reglementari care influenţează favorabil proiectul: 

• prevederile din Planul Urbanistic General al 
municipiului Bistriţa şi Planul Urbanistic Zonal 
„Zona de rezervaţie istorică şi de arhitectură” 
Bistriţa; 

Termen de realizare: 

• 2006 – 2009 
• se va elabora un studiu de fezabilitate şi proiect 

tehnic.  
Proiect nr. 17 - Reabilitarea Parcului Municipal, 
extinderea lui pe Dealul Codrişor 

Parcul Municipal Bistriţa se întinde pe o suprafaţă de 7 
ha, din care 4 ha reprezintă spaţiile verzi şi 3 ha 
reprezintă aleile, are un număr de 1487 de arbori şi 
352 de arbuşti. Întrucât suprafaţa actuală este mică 
faţă de normele existente în Planul Urbanistic General 
a fost propus extinderea sa spre Dealul Codrişor. 

Scopul proiectului:  

• punerea în valoare a funcţiilor recreative, estetice 
şi ecologice ale parcului 

Managerul de proiect: 

•  Serviciul Tehnic investiţii, lucrări, achiziţii publice 
şi învătământ preuniversitar; 

• Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea proiectului: Direcţia tehnică, DADP 

 

 

Impactul social : 

• creşterea calităţii vieţii prin asigurarea unui climat 
de recreere adecvat; 

Beneficiarii proiectului : 

• Locuitorii municipiului Bistriţa 
Localizarea investiţiei: 

• intravilanul municipiului Bistriţa  

Modalitatea de armonizare/integrare a proiectului cu 
planul de amenajare a teritoriului. 

Cerintele financiare ale programului/proiectului 

Estimarea costului  

• 2.500.000 euro; 
• din care: 500.000 euro - buget local; 
• 2.000.000 euro – fonduri UE 

Termen de realizare:  
• 5 ani  
Proiect nr. 18 - Crearea unui circuit turistic al 
monumentelor istorice, semnalizarea şi 
identificarea corespunzătoare a acestora 
Managerul de program/proiect 

•  Adriana Guţă şi Vasile Duda, Primăria municipiului 
Bistriţa 

Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea programului /proiectului : 

• Direcţia tehnică 
• Biroul tineret, sport, turism şi învăţământ 
Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse 
externe, daca este cazul; 

Programul se aplică prin colaborarea specialiştilor 
Primăriei municipiului Bistriţa şi cei din departamentul 
monumente istorice-fond imobil al Direcţiei pentru 
Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional, Bistriţa-
Năsăud împreună cu care se va elabora o strategie de 
desfăşurare şi aplicare. 

Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului : 

• Informarea cetăţenilor despre realităţile istorico-
culturale din zonă 

• Sensibilizarea populaţiei în legătură cu valoarea 
patrimoniului cultural bistriţean 

• Informarea turiştilor şi desfăşurarea unui turism 
educaţional şi cultural 

Influenţa aplicarii programului în economia locală, 
regională sau/şi naţională (la programe şi sub-
programe); 

Programul stimulează dezvoltarea turismului urban 
bistriţean ceea ce va genera dezvoltarea sectoarelor 
economice de deservire a turiştilor. 
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Programul devine o formă de publicitate a oraşului 
ceea ce duce la creşterea prestigiului său. 

Utilizatorii potenţiali/beneficiarii programului / 
proiectului : 

• Utilizatorii programului vor fi administraţia publică 
locală care va putea să ierarhizeze investiţiile în 
zona istorică în funcţie de importanţa 
monumentelor, agenţi economici din domeniul 
turismului dar şi alte domenii care au activităţi 
tangente turismului. 

• Beneficiarii direcţi ai programului sunt turiştii care 
vizitează oraşul şi cetătenii Bistriţei, care vor 
cunoaşte potenţialul cultural al oraşului la care 
devine astfel subiect al mândriei locale. 

Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată: 

• Zona istorică Bistriţa şi zona protejată a Centrului 
istoric 

Modalitatea de armonizare/integrare a proiectului cu 
planul de amenajare a teritoriului. 

Proiectul se desfăşoară cu autorizaţia Direcţiei pentru 
Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional, Bistriţa-
Năsăud în funcţie de Legea monumentelor istorice. 

Cerinţele financiare ale programului / proiectului 

Estimarea costului : 

• 30.000 euro 
• propunerea structurii de finanţare, cu indicarea 

sursei; 
• Bugetul local 100% 
• tipul de finanţare; 
Finanţare asigurată fie din bugetul propriu al Primăriei 
municipiului Bistriţa 

Factorii critici care influenţeaza profitabilitatea : 

• Nu au fost identificati factori critici. 
 
Termen de realizare 

• Perioada 2006-2007 
Etapa I Semnalizarea monumentelor istorice de 
categoria A 

Etapa II Semnalizarea monumentelor istorice de 
categoria B dar cu importanţă locală mai mare 

Etapa III Crearea unor panouri cu circuitul turistic şi 
eventual un birou de ghidaj turistic. 

Proiect nr. 19 - Crearea şi dezvoltarea în structura 
centrelor de asistenţă şi sprijin pentru tineri a unor 
ateliere de producţie în regim protejat cu o 
capacitate de 20 de locuri 
Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea programului/proiectului: Centrul 
municipal de servicii sociale : 

Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului : 

Prin acest program se asigură: 

• formarea profesională a tinerilor de peste 18 ani, în 
vederea integrării lor socio-profesionale, realizată 
în cadrul unor ateliere semi-protejate; 

• crearea unei reţele diversificate de activităţi 
formative pentru tineri; 

Influenţa aplicării programului în economia locală, 
regională sau/şi naţională (la programe şi sub-
programe) : 

• autofinanţarea centrului, prin obţinerea de venituri 
proprii din activităţile productive. 

 

Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / 
proiectului  

• proiectul se adresează tinerilor aflaţi în dificultate, 
care au beneficiat până la vârsta de 18 ani de una 
din măsurile de protecţie prevăzute de legislaţia în 
vigoare, proveniţi din toate centrele de plasament 
de pe raza judeţului şi absolvenţi ai unităţilor de 
învăţământ special. 

Resurse finaciare externe 

• Buget Judeţean, Buget Local al Municipiului 
Bistriţa, donaţii/sponsorizări de la ONG-uri, 
societăţi comerciale, persoane fizice şi juridice. 

 

Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată 

•  zona municipiului Bistriţa 
Cerinţele financiare ale programului/proiectului 

Estimarea costului : 

•  60.000 Euro; 
• tipul de finanţare  
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•  Finanţare nerambursabilă 
Factorii critici care influenţează profitabilitatea 

• neidentificarea de ONG-uri, societăţi comerciale, 
persoane fizice şi juridice în      vederea derulării 
de programe de integrare socio-profesională, 
individuală sau în grup; 

• neidentificarea de locuri de muncă pentru tineri; 
Reglementări 

• Prezentul proiect se înscrie în Strategia 
Guvernamentală şi în Strategia judeţeană de 
protecţie a copilului pentru perioada 2003 - 2007, 
deoarece prin serviciile pe care le promovează 
contribuie la promovarea includerii sociale a 
grupurilor defavorizate, respectiv tineri care au 
părăsit instituţiile de ocrotire şi tineri care au 
abandonat şcoala fără să obţină o calificare de 
bază. 

Termen de realizare : 

• 2005 – 2007. 
Proiect nr. 20 - „Baze sportive de cartier”- 
Reabilitarea terenurilor de sport existente şi 
înfiinţarea unor noi baze sportive pentru 
practicarea sportului. 

Amenajarea terenurilor şi bazelor pentru practicarea 
activităţilor de educaţie fizică şi sport de masă, în 
vederea ameliorării stării de sănătate, combaterea 
stresului şi a sedentarismului, prin: 

• reabilitarea terenurilor existente 
• identificarea şi dotarea unor terenuri de 

minibaschet, minifotbal 
• identificarea şi dotarea unui teren adecvat pentru 

pistă role, skateboard, etc  
• organizarea activităţilor sportive recreative;  
 

Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea programului /proiectului:  

• Biroul tineret, sport, turism şi învăţământ, 
•  Direcţia de administrare fond imobiliar,  
• Direţia tehnică 
Utilizatorii potenţiali/beneficiarii programu- 
lui/proiectului:  

• copiii şi tinerii 

Localizarea investiţiei : 

•  municipiul Bistriţa 
Cerinţele financiare ale programului/proiectului 

Estimarea costului: 

• cca. 100.000 euro pentru reabilitarea celor 
existente; 

• Finanţare:  
• neasigurată, se caută surse prin realizarea unui 

parteneriat public-privat 
Termen de realizare:  

• 2006 – 2008 
Proiect nr. 21 - Reabilitarea sistemului de încălzire 
a unităţilor şcolare 

La ora actuală, majoritatea unităţilor de învăţământ din 
municipiul Bistriţa sunt racordate la sistemul 
centralizat de încălzire, care prezintă pierderi mari de 
agent termic şi implicit costuri mari la factura 
energetică. Pe aceste considerente, se propune 
reabilitarea sistemului de încălzire din şcoli prin 
implementarea sistemului cu centrale proprii care 
oferă posibilitatea unui control mai flexibil la locul 
utilizării, oferă un nivel corespunzător în ceea ce 
priveşte confortul şi condiţiile de desfăţurare a 
procesului de învăţământ, reduce în totalitate 
pierderile şi implicit duce la o reducere de 3 ori a 
costurilor. 

Scopul proiectului: 

• îmbunătăţirea condiţii- lor de desfăşurare a proce-
ului de    învăţământ; 

• Utilizarea eficientă a energiei în clădirile şcolare; 
Managerul de program:  

• Serviciul Tehnic investiţii, lucrări, achiziţii publice si 
învăţământ preuniversitar; 

• Departamentele din cadrul primăriei care răspund 
de realizarea proiectului: Direcţia tehnică; 

Impactul social: 

• creşterea calităţii vieţii utilizatorilor acestor spaţii; 
Influenţa aplicării programului în economia locală, 
regională sau/şi naţională (la programe si sub-
programe)  



   125 

B I S T R I T A  

 

• reducerea costurilor cu întreţinerea acestor spaţii, 
reducerea consumurilor de energie primară; 

Utilizatorii potenţiali/beneficiarii programu- 
lui/proiectului- utilizatorii spaţiilor 

Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată: 

• intravilanul municipiului Bistriţa; 
Modalitatea de armonizare/integrare a proiectului cu 
planul de amenajare a teritoriului. 

Cerinţele financiare ale programului/proiectului 

Estimarea costului : 

• 1.184.210 euro; 
• din care: 118.421 euro - buget local; 
• 1.065.789 euro - credite bancare 

 
Reglementări 

Reglementări care influenţează favorabil proiectul: 
Directiva CE 91/2002, privind performanţele 
energetice ale clădirilor, Legea nr.199/2000 privind 
utilizarea  

Eficientă a energiei, Legea 325/2002 pentru 
aprobarea OG 29/2000 privind reabilitarea termică a 
fondului construit existent şi stimularea economisirii 
energiei termice; 

Termen de realizare 

• 2 ani  
• există studii de fezabilitate pentru fiecare unitate 

şcolară; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


