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Cuvânt introductiv 
 
 

Realizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Oraşului Năsăud a fost generată de 
nevoia clară, resimţită de autoritatea publică locală, de creare a unui cadru programatic 
menit să genereze obiective şi direcţii de dezvoltare clare.  

“Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Năsăud” este un document 
programatic care prezintă într-o formă sistematizată obiectivele specifice şi proiectele de 
dezvoltare ale oraşului Năsăud, în concordanţă cu strategia de dezvoltare a judeţului 
Bistriţa Năsăud, strategia regională, Planul Naţional de Dezvoltare al României precum şi 
Cadrul Strategic naţional de referinţă. Documentul urmăreşte sensibilizarea, focalizarea şi 
implicarea tuturor forţelor potenţiale (populţie, actori sociali locali şi regionali, guvern, 
etc.) pentru relansarea şi dezvoltarea durabilă a oraşului ţi a zonei sale de influenţă. 

Durabilitatea pe termen lung a economiei locale şi regionale nu se poate realiza fără 
a investi în inovare şi economie bazată pe cunoaştere.  

Sursele de finanţare contează dar investiţiile nu sunt suficiente. Pentru a atinge 
obiectivele propuse  trebuie să fie definită o strategie şi dezvoltat un mecanism care sa 
răspundă cu succes unor întrebări cum ar fi: ce tipuri de investiţii sunt necesare şi cum se 
asigură coerenţa cu priorităţile politice generale precum şi cu priorităţile publice şi private.  

Politica economică regională trebuie să facă faţă provocărilor reducerii disparităţilor 
teritoriale şi economice prin mobilizarea creşterii endogene. Un pol de dezvoltare local, aşa 
cum este şi oraşul Năsăud, poate crea un efect pozitiv de polarizare a zonei în particular 
asupra zonelor celor mai puţin dezvoltate.  

La nivel regional există mai mulţi factori de succes privind polii regionali de 
creştere in secolul 21. Contextul dezvoltării economice regionale este dat de provocările 
globalizării. Pentru aceasta este nevoie de o transformare a modului de găndire de la local 
la global , internaţionalizarea afacerilor cu scopul adaptării rapidelor schimbări de pe piaţă 
şi, nu în ultimul rând, progresul tehnologic.  

Pentru a putea ocupa calitatea de pol local de creştere, oraşul Năsăud trebuie să 
îndeplinească  un număr minim de condiţii , după cum urmează: 

• Colaborarea cu universităţi care pot ţine pasul cu progresul rapid al ştiinţei 
şi tehnologiei; 

• Crearea unui climat şi a unei culturi  antreprenoriale susţinute; 
• Infrastructură adecvată de afaceri inclusiv incubatoare de afaceri in domenii 

de interes pentru oraş şi zona sa de influenţă. 
Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Năsăud ţine cont de aceste deziderate dar ea 
trebuie să fie implementată, urmărită şi revizuită în conformitate cu cerinţele fiecarei etape 
parcurse şi aceasta depinde doar de decizia politică şi privată.  
        

Monica Mureşan 
Secretar general CCIA BN 

                                                                                    Consultant 
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1.1 Prezentare generală 
 

1.1.1 Scurt istoric 
 

Oraşul Năsăud este un centru de spiritualitate naţională încăracat de istorie şi 
tradiţii. Regimentul Grăniceresc Năsăudean a făcut la timpul său faimă oraşului şi a 
zonei, care s-a întins până pe meleagurile Bistriţei. De aici a rezultat şi opţiunea pentru ca 
judeţul să fie denumit Bistriţa-Năsăud. 

 Spiritualitatea năsăudeană a dat ţării reprezentanţi 
de seamă pentru literatura şi ştiinţa românească, prin 
faptul că oraşul Năsăud a fost întotdeauna un important 
centru de cultură, care a inclus şcoli şi profesori renumiţi, 
scriitori şi poeţi, precum şi un număr de 20 de 
Academicieni Români care au trecut pe drumul 
consacrării prin şcolile năsăudene. 
Primul document cert care atestă existenţa Năsăudului 
este cel din 1440, prin care regina Elisabeta a Ungariei 
dăruieşte satul Năsăud unui anume Mihail, fiul unui fost 
comite săsesc. 

Înaintea de militarizarea Văii Rodnei, satul se 
întindea de o parte şi de alta a Văii Caselor. După 
inundaţiile catastrofale din 10 august 1762, satul Năsăud 
a fost reclădit pe poziţia de azi, când au fost trasate mai 
toate străzile din actualul cadastru al oraşului. În ceea ce 
priveşte etimologia cuvântului Năsăud, unii specialişti 
spun că ar fi de origine siriană (Iulian Marţian); de 
origine pelasgă (N. Densuşianu); maghiară (Nicolae 
Iorga) ori din slavă (Toader Anton). Nas-vod ar însemna 
"pe lângă apă". 

Unul dintre cele mai importante aspecte legate de 
istoricul oraşului Năsăud este conferit de cei 20 de 
academicieni care au avut, într-un fel sau altul, o legătură 
cu oraşul. În mod tradiţional acest oraş este cunoscut şi ca 
Oraşul Academicienilor. Putem enumera aici 
personalităţile reprezentative: 
 
 

• Nicolae Bălan (1882-1955) Mitropolit al Ardealului 
• George Coşbuc (1866-1918) poet 
• Leon Silviu Daniello (1898-1970) profesor universitar (ftiziolog) 
• Miron Cristea (1868-1939) Primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române 
• Nicolae Drăganu (1884-1939) filolog, lingvist si istoric literar 
• Traian Ionaşcu (1897-1981) jurist 
• Emil Isac (1886-1954) poet, dramaturg si gazetar 
• Simeon Florea Marian (1847-1907) folclorist si etnograf 
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• Iulian Marţian (1867-1937) militar, om de cultură 
• Constantin Moisil (1876-1952) numismat 
• Grigore Moisil (1906-1973) matematician 
• Iuliu Moisil (1859-1947) profesor 
• Tiberiu Morar (1905-1982) geograf 
• Iacob Mureşianu (1812-1887) profesor si publicist 
• Florian Porcius (1816-1906) botanist 
• Iuliu Prodan (1875-1959) botanist 
• Liviu Rebreanu (1885-1944) romancier 
• Grigore Silaşi (1836-1897) lingvist, profesor universitar 
• Virgil Şotropa (1867-1954) profesor filolog 
• Dumitru Protase (n. 1926) 

În ceea ce privesc asezămintele 
culturale oraşul Năsăud are o bogată 
tradiţie, mai ales după anul 1762 când 
Districtul Grăniceresc Năsăudean a avut nu 
numai un rol politic dar şi cultural-
educaţional. Prin grija acestuia au fost 
construite o serie de clădiri care mai există 
şi în prezent (Muzeul Năsăudean, Biserica 
Romano-Catolică, Liceul George Coşbuc) 
la care s-au mai adăugat în timp Casa 
Memorială Liviu Rebreanu, Biblioteca 
Academiei Române, Colegiul Naţional 

George Coşbuc, şcoli, etc. Din nefericire de-a lungul timpului, o parte din aşezămintele 
culturale ale oraşului au fost distruse de nepăsarea oamenilor şi de aceea este absolut 
obligatoriu ca patrimoniul care încă mai există să fie catalogat şi prezervat pentru 
generaţiile viitoare.  
 Un alt  aşezământ cultural este Biblioteca Academiei Române – filiala Năsăud, 
sediul bibliotecii se află  în cocheta vilă Tişca, clădire   care adăposteşte încă din anul 
1868 Biblioteca Documentară Năsăud, a Academiei Române.  
 Năsăudul a parcurs în timp transformări 
notabile care l-au făcut din oraşul patriarhal care a 
fost, să fie astăzi un oraş în care au apărut şi s-au 
dezvoltat activităţi economice importante în 
industrie, comerţ şi servicii. 
 Astăzi se poate spune că Oraşul Năsăud este 
caracterizat printr-o structură socio-economică 
adecvată etapei, având o bună organizare socială, 
urbană şi o economie locală cu potenţial de 
dezvoltare.  

Dezvoltarea economico – socială trebuie să  
fie dinamizată şi perfecţionată, fapt sesizat de către           Sursa: Primăria oraşului Năsăud   
actorii responsabili care conduc astăzi destinele oraşului. 
                                                                                                  

Casa Memorială Liviu Rebreanu 
Sursa: Primăria oraşului Năsăud  
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Dezvoltarea economico–socială trebuie să fie dinamizată şi perfecţionată, fapt 
sesizat de către actorii responsabili care conduc astăzi destinele oraşului. Acesta este 
motivul pentru care a fost adoptată decizia de a se configura viitorul Năsăudului printr-o 
strategie de dezvoltare cu orizont anul 2015. În cuprinsul acesteia va fi prezentată situaţia 
actuală cu privire la dezvoltarea socio-economică, la demografie şi capitalul uman, la 
utilităţi şi servicii publice, precum şi la problemele privind mediul.  
 Cu toate disparităţile care au rezultat din analiza SWOT, Năsăudul este şi va 
ramâne un centru socio-economic important pe harta ţării demn de istoria şi tradiţiile sale. 
 

1.1.2 Încadrare în teritoriu, locul şi rolul în judeţ şi regiune 
 

Oraşul Năsăud este unul dintre cele patru oraşe ale judeţului Bistriţa Năsăud, al 
treilea ca mărime, fiind considerat, din punct de vedere al strategiei regionale, un pol 
local de creştere. El face parte din categoria oraşelor de rangul III.  

Aşa cum este menţionat în  documentul: Cadrul regional strategic de dezvoltare al 
regiunii de dezvoltare Nord Vest 2007 - 20131, regiunea este structurată, în  profil 

teritorial, în jurul a trei centre de 
polarizare: municipiile Cluj-Napoca, 
Oradea şi Baia-Mare. Fiecare dintre 
aceşti poli are un potenţial semnificativ 
de influenţă nu doar regională, ci şi 
extra-regională, influenţând, la nivel 
intra şi inter regional dezvoltarea 
regiunii. 

 

 
În poziţia sa de pol local de creştere 

oraşul Năsăud îşi poate transmite influenţa 
asupra unei zone importante pentru judeţul 
Bistriţa Năsăud ca potenţial şi populaţie.  

Zona de influenţă a oraşului Năsăud 
este constituită din următoarele unităţi 
administrativ teritoriale: 

Salva  Coşbuc 
Telciu  Zagra 
Romuli Rebrişoara 
Parva  Rebra 
şi Feldru, zone cu potenţial latent de dezvoltare nepus încă în valoare.   

 
                                                 
1 Realizat de către Agenţia de dezvoltare Nord Vest  
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1.2 Aspecte geografice 
 

1.2.1 Localizare  
 

Oraşul Năsăud este situat la 24°, 26' longitudine estică, şi la 47°, 17' latitudine 
nordică, la 331 m. deasupra nivelului mării. Spre est se mărgineşte cu Rebrişoara, spre 
vest cu Salva, spre sud cu Cepari şi Mintiu, iar spre nord cu ramificaţiile catenei care 
desparte Transilvania de Maramureş. El  este situat în zona centrală a judeţului Bistriţa-
Năsăud pe malul drept al Someşului Mare la o distanţă de 25 km de municipiul Bistriţa, 
capitala judeţului. 

Geografic oraşul se află într-o zonă de dealuri subcarpatice care coboară dispre 
Munţii Rodnei şi Ţibleşului. Cu privire la reţelele de transport care leagă oraşul de 
teritoriul regiunii de Nord-Vest şi al întregii ţări , acestea sunt reprezentate de reţeaua de 
căi ferate şi de căi rutiere astfel: 

• Prin Năsăud trece linia ferată care face legătura între Transilvania şi Nordul 
Moldovei (Cluj - Vatra-Dornei), legând astfel regiunile Nord-Vest şi Nord-
Est; 

• Pentru a accede la DN 17 care face legătura între Transilvania şi Nordul 
Moldovei şi care trece prin municiupiul Bistriţa este necesară parcurgerea 
distanţei de 25 de km între Năsăud şi Bistriţa; 

• Legătura cu Municipiul Cluj Napoca se poate face pe DN 17D care leagă 
Năsăudul de Salva şi Beclean; 

• Legătura cu Judeţul Maramureş se realizează pe drumul DN17C. 
În ceea ce priveşte transportul aerian oraşul Năsăud se află la o distanţă de 120 

km faţă de municipiul Cluj, unde se află aeroportul internaţional de călători şi cargo cel 
mai apropiat.  
 Asezat în frumoasa vale a Someşului Mare, pe partea dreaptă a râului, protejat de 
şirul dealurilor care mărginesc spre sud şi nord valea, oraşul are o situaţie favorabilă, 
climă sănătoasă şi plăcută, e ferit de vânturi mari şi de vijelii. Dealurile dinspre sud sunt 
în mare parte împădurite, iar cele dinspre nord transformate în ogoare, livezi, păşuni; 
peisajul, din primăvară până în toamnă, oferă ochiului o privelişte dintre cele mai 
încântătoare. Împreună cu localităţile componente, Luşca şi Liviu Rebreanu, ocupă o 
suprafaţă de 4325 ha, adică 43.250 km. pătraţi. 
 Solul Năsăudului e argilos pe dealuri şi nisipos în Lunca Someşului. Solul e sărac, 
nu conţine nici un minereu exploatabil. Apa din izvoare şi fântâni e bună, însă oraşul e 
alimentat cu apă de la reţeaua de distribuţie, adusă prin conducte de la staţia din Năsăud 
şi din bazinul de captare de pe Valea Rebrei.  
 Temperatura minimă atinge, în unele ierni -30 Celsius, iar vara mercurul din 
termometre urcă până la +35° Celsius. 
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 Puncte tari (potenţial) 
 

• Poziţia geografică, într-o zona pitorească deosebit de atractivă pentru 
dezvoltarea turismului şi /sau a unor industrii conexe, nepoluante; 

• Condiţii geografice favorabile (clima, hidrogeologie); 
• Nod de circulaţie feroviară; 
• Populaţie cu un grad mare de toleranţă , nivel redus de conflicte sociale; 
• Acoperire cu telefonie fixă şi mobilă; 
• Posibil punct de contact cu Moldova şi Maramureşul istoric.   

 
Puncte slabe (nevoi) 
 

• Oraşul Năsăud nu face obiectul regulamentului NUTS; 
• Situarea la o distanţă considerabilă faţă de alte centre regionale, având şanse 

reduse de influenţa pozitivă a acestora; 
• Lipsa unui plan de dezvoltare integrată a oraşului. 

 
 

1.3 Demografie – capitalul uman şi mod de valorizare al 
acestuia 
 
 
1.3.1 Populaţia  
 
Oraşul Năsăud face parte din centrele urbane ale judeţului  Bistriţa-Năsăud alături 

de municipiul Bistriţa capitala judeţului, şi de oraşele Beclean şi Sângeorz-Băi. După 
numărul de locuitori oraşul Năsăud se situează pe locul trei în urma municipiului Bistriţa 
şi  a oraşului Beclean şi înaintea oraşului Sângeorz-Băi astfel: 

 
Tabel nr. 1.3.1.a  Repartizarea populaţiei în judeţul Bistriţa-Năsăud 

 
Localitate Total Masculin Feminin 
Bistriţa 83114 40531 42583 
Beclean 11415 5544 5871 
Năsăud 10959 5285 5674 
Sângeorz-Băi 10717 5402 5315 

         * Datele din  tabel sunt valabile pentru luna iulie 2006 
 
Repartizarea populaţiei în teritoriul administrativ al oraşului Năsăud se prezintă în 

tabelul nr. 1.3.1.b. 
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Tabel nr. 1.3.1.b    Repartizarea populaţiei în teritoriu 

  
 Total locuitori Feminin Masculin % 
Oraşul Năsăud 9160 5591 4997 86,5 
Cartier Liviu 
Rebreanu 

793 430 363 7,5 

Cartier Luşca 635 321 314 6 
Total 10959 5706 5247 100 

           * Datele valabile an 2006 
 
La nivelul anului 2006 populaţia oraşului Năsăud era de 10959 locuitori, ceea ce 

reprezintă 3,45% din populaţia judeţului, 0,40% din populaţia regiunii NV şi 0,05 % din 
populaţia României. Din numărul total de locuitori, un procent de 56,1%  reprezintă 
populaţia ocupată. Numărul şomerilor la nivelul aceluiaşi an era de 206, respectiv 1,88% 
cu tendinţă de scădere (în anul 2007-180 şomeri). Din punct de vedere al apartenenţei la 
diferite confesiuni religioase situaţia locuitorilor din oraşul Năsăud se prezintă astfel: 

ortodocşi                 9402 persoane 
greco-catolici           400 persoane 
romano-catolici        150 persoane 
penticostali              510 persoane 
baptişti                     360 persoane 
reformaţi                  60 persoane 
martorii lui Iehova   50 persoane 
atei                            5 persoane 
nedeclaraţi                16 persoane 

 Analizând datele existente se constată că există o uşoară scădere a populaţiei 
totale stabile a oraşului Năsăud, în proporţii aproximativ egale, atât la bărbaţi cât şi la 
femei. În cea mai mare parte, scăderea se datorează numărului de plecări cu domiciliul 
din localitate (219), mai mare decât numărul stabilirilor de domiciliu în localitate (146). 

 
Grafic nr. 1.3.1.a   Evoluţia populaţiei totale stabile în perioada 2004-2006 
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1.3.2 Populaţia activă  
 
Populaţia  activă aptă de muncă, considerată în intervalul 18 şi 65 de ani, 

reprezintă la nivelul oraşului Năsăud un numar de 6575 persoane în anul 2006.  
Din totalul populaţiei în vârsta de muncă la nivelul acestui an, 93,0% reprezintă 

populaţia activă civilă ocupată, respectiv 6116 persoane.  
Populaţia activă (ocupată) reprezintă 55,79% ceea ce poate fi considerat un grad 

mare de ocupare, cu precizarea că din numărul total, un procent de 34,33%, respectiv 
2100 persoane sunt ocupate în agricultură, deci nu realizează venituri salariale. În celelate 
sectoare de activitate se remarcă un nivel redus al salariilor ceea ce influenţează negativ 
nivelul de bunăstare al locuitorilor oraşului.  

În cadrul populaţiei active ocupate se regasesc următoarele categorii de persoane: 
salariaţi, ocupaţi în agricultură şi profesii liberale. 
 Detalierea indicatorilor cu privire la ocuparea populaţiei oraşului Năsăud şi la 
structura ocupării este redată în tabelul de mai jos  
                           

Tabel nr. 1.3.2.a  Populaţia ocupată şi structura ocupării 
 

Indicatori 2004 2005 2006 2006/2004 2006/2005
Populaţia în vârstă de muncă – nr persoane 6676 6577 6575 98,4 99,9 
I Salariaţi – nr mediu total, din care 3156 3345 3673 116,3 109,8 

1. în agricultură 24 21 20 83,3 95,2 
2. în industrie, din care 1367 1417 1566 114,5 110,5 

2.1 extractivă 6 6 3 50,0 50,0 
2.2 prelucrătoare 1261 1311 1468 116,4 111,9 
2.3 energie, gaze, apă 100 100 95 95,0 95,0 

3. construcţii 141 156 161 114,2 103,2 
4. comerţ 504 597 758 150,4 126,9 
5. transport / posta 178 158 154 86,5 97,4 
6. finanţe, bănci, asig 60 64 60 100,0 93,7 
7. administraţie publică 182 158 179 98,3 113.3 
8. învăţământ 290 286 290 100,0 101,4 
9. sănatate şi asistenţă socială 387 456 485 125,3 106,3 

II Ocupaţi în agricultură 2644 2468 2100 79,4 85,1 
III Profesii liberale 328 339 343 104,5 101,1 
Total populaţie ocupată 6128 6152 6116 99,8 99,4 

 
Cu privire la populaţia ocupată şi structura ocupării, se poate remarca, de asemenea, o 
constantă, fără abateri însemnate între ani, astfel:  

• Populaţia în vârstă de muncă se menţine în intervalul anilor 2004 – 2006 la acelaşi 
nivel, cu diferenţe nesemnificative; 

• La categoria “salariaţi” se remarcă o tendinţă de creştere a numărului acestora faţă 
de anul 2004 cu 16,3 % în anul 2005 şi cu 9,3% în anul 2006, ceea ce oglindeşte 
crearea unor noi locuri de muncă, în special în industria prelucrătoare şi în 
comerţ; 

• Populaţia ocupată în agricultură are o tendinţa de scădere, care se datorează 
creerii unor noi locuri de muncă în celelalte sectoare economice, conturându-se în 
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perspectivă o reducere a forţei de muncă ocupată în agricultură, ceea ce va putea 
determina mărirea suprafeţelor nelucrate sau necesitatea de a aborda acest 
domeniu prin prisma eficientizării şi modernizării permanente; 

• Agricultura, în special cea ecologică , pomicultura şi floricultura vor putea 
constitui domenii care ar putea absorbi forţa de muncă îmbătrânită (55 ani si 
peste);  

• Profesiile liberale sunt acoperite în cea mai mare parte de personalul medical 
(medici, farmacişti, cadre sanitare medii) alături de care se mai regăsesc într-o 
pondere mai redusă mici meseriaşi care lucrează în sectorul privat; 

• Cu privire la câştigul mediu există diferenţe mari între sectoarele de activitate, 
fiind preponderente salariile sub 1000 RON lunar. O tendinţa în acest domeniu 
este greu de anticipat deşi unele nemulţumiri există, fără a se acţiona în mod 
organizat, pe cale sindicală sau prin alte mijloace. Totuşi se poate contura tendinţa 
unei migraţii importante între diferite sectoare de activitate, cu afluenţă spre cele 
în care salariile sunt mai mari; 

• Cooperaţia poate constitui o soluţie acceptabilă de creare a unor locuri de muncă 
pentru populaţia îmbătrânită (55 ani şi peste). 
 
Puncte tari (potenţial) 
 

• Populaţia stabilă sub aspect numeric şi al structurii, fără fluctuaţii importante; 
• Nivel ridicat al populaţiei în vârstă de muncă 55,79% şi al numărului de 

salariaţi; 
• Numărul mare al elevilor din scolile năsăudene care devin anual noi resurse de 

muncă; 
• Asigurarea de facilităţi care contribuie la creşterea natalităţii precum şi la 

prelungirea duratei de viaţă; 
• Măsuri de incluziune socială programate.  

 
Puncte slabe (nevoi) 
 

• Plecările la muncă în străinătate, cu precădere din categoria populaţiei tinere; 13 
% din populaţie lucrează în străinătate; 

• Număr redus al populaţiei ocupate în cadrul profesiilor liberale (mici 
meseriaşi); 

• Dezvoltarea insuficientă a serviciilor locale pentru sprijinirea segmentelor 
vulnerabile ale populaţiei; 

• Lipsa locurilor de muncă pentru tineri. 
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1.4 Dezvoltarea socio-economică 
 
După numărul, structura şi mărimea firmelor care îşi desfăşoară activitatea în 

oraşul Năsăud, se desprinde concluzia că acesta este un oraş terţiar, de servicii. Din cele 
348 firme active înregistrate un număr de 192 (55%) desfăşoară activităţi comerciale şi 
de servicii după care se regăsesc un număr de 84 de firme localizate în industria 
prelucrătoare şi 72 de firme în alte domenii.  

Se poate remarca în ultimii trei ani, faptul că numărul firmelor se menţine 
aproximativ constant ceea ce înseamnă ca s-a produs o oarecare plafonare, care va trebui 
să fie depăşită prin diversificarea activităţilor şi în alte domenii cu precădere în turism şi 
servicii conexe, precum şi în abordarea unor activităţi de avangardă, cum ar fi producerea 
energiei curate, electronică şi electrotehnică şi altele. 

În economia oraşului Năsăud exită deja o tradiţie în două domenii: industria 
textilă şi industria maselor plastice. Aceste ramuri industriale au fost reprezentate de două 
intreprinderi mari cu capital de stat care în cursul procesului de privatizare au trecut în 
proprietate privată, dar au continuat să îşi desfăşoare activitatea în aceleaşi domenii, în 
cadrul unor societăţi comerciale profilate pe textile  precum şi pe fabricarea articolelor 
din mase plastice. 

Economia năsăudeană nu se ridică încă la un nivel performant ceea ce se poate 
desprinde din faptul că în acţiunea “Topul Firmelor“ pe anul 2007, numai 8 firme din 
oraşul Năsăud au figurat în acest top. În acest fel o creştere economică nu numai 
cantitativă dar şi calitativă în oraşul Năsăud va trebui să constituie un obiectiv strategic 
important. 
  
 Tabel nr.1.4.a  Trendul indicatorilor economici la nivelul oraşului Năsăud 
 

Indicator 2005 2006 2006/2005 2007* 2007/2006
Număr firme  324 336 103% 348 103,5% 
Cifra de afaceri  171239667 226071337 132% 203851976 90,01 
Profit net  8188040 7839337 95,7% 7328482 93,4% 

   *Valoare estimată după situaţiile financiare la 6 luni 
 

 
Grafic nr.1.4.a  Indicatori economici 
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Calculând creşterea economică, reflectată prin cifra de afaceri realizată la nivelul 
oraşului Năsăud se constată ca procentul de creştere este de 19%, la nivelul comunităţii 
de afaceri, ceea ce ar depăşi doar puţin creşterea datorată inflaţiei. 

Analizând aceleaşi cifre pentru primele  30 de companii, ierarhizate în ordinea 
cifrei de afaceri, se poate constata că procentul de creştere este de 60,4% ceea ce denotă 
un potenţial solid de creştere economică. În lipsa unor date concrete privind încheierea 
anului 2007, s-a făcut o estimare pentru acest an dublând realizările declarate de către 
companii la jumătatea anului. 
 Din analiza datelor de bilanţ se constată că în oraşul Năsăud nu există 
intreprinderi mari ceea ce este strâns legat de tipul companiilor (majoritar private) 
precum şi de domeniile în care işi deşfăşoară activitatea.   

 
Tabel nr. 1.4.b  Împartirea societăţiilor comerciale pe clase de mărime după numarul de 

salariaţi 
 

 
 
Grafic nr.1.4.b   Împarţirea societăţiilor comerciale pe clase de mărime după numarul de 

salariaţi 
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  2005 
IMM-
URI 2006 

IMM-
URI 2007 

IMM-
URI 

Cu nr de salariaţi  egal cu 0  88   95   112   
Cu nr de salariaţi între 1 şi 9 (microintreprinderi) 206 207 198 
Cu nr de salariaţi între 10 sşi 49 (intreprinderi 
mici) 25 31 33 

Cu nr de salariaţi între 50 şi 249 (intreprinderi 
mijlocii)  5 

236 

3 

241 

5 

236 

Cu nr de salariaţi între 250 şi 999 (intreprinderi 
mari)  0   0   0   

TOTAL 324  336  348  
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În  concluzie, din datele prezentate, se reţin aspectele descrise mai jos: 
 Marea majoritate a societăţilor comerciale din oraşul Năsăud sunt în proprietate 

privată 98,8%, celelalte forme de proprietate (de stat, mixtă şi cooperatistă) 
deţinând o pondere foarte redusă , de circa 1%; 

 Cele mai multe societăţi comerciale fac parte din categoria microintreprinderilor 
(între 1 şi 9 salariaţi), urmând intreprinderile mici (între 10 şi 49 salariaţi)  şi 
intreprinderile mijlocii (între 50 şi 249 salariaţi). Se remarcă lipsa totală a 
intreprinderilor mari (cu peste 250 salariaţi), precum şi existenţa unui număr de 
112 societăţi comerciale , care nu au nici un angajat. Deasemenea se face 
precizarea ca din numărul total de sociatăţi comerciale, 236 fac parte din categoria 
I.M.M.-urilor; 

 Sub aspectul formei de organizare, marea majoritate a societăţilor comerciale fac 
parte din categoria SRL (97,4%), într-un număr mult mai mic regăsindu-se 
societăţile pe acţiuni, societăţi în nume colectiv şi organizaţiile cooperatiste; 

 Asociaţiile familiale şi persoanele fizice în număr de 109 desfăşoară activităţi 
economice restrânse, cu precădere în domeniul comerţului cu amănuntul, iar în 
cadrul profesiilor liberale se regăsesc activităţi juridice (notari, avocaţi, executori 
judecătoreşti şi expert tehnic judiciar), activităţi financiar contabile (expert 
contabil, contabil autorizat) şi activităţi medico-sanitare (medici, stomatologi, 
tehnicieni dentari); 

 Cu privire la domeniile principale de activitate în care se încadrează societăţile 
comerciale, asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate, ponderea este 
deţinută de activitatea “comerţ cu ridicata şi cu amănuntul” (45%), după care 
urmează industria prelucrătoare (24%), tranzacţii imobiliare şi prestări către 
intreprinderi (8%), construcţii (5%), hoteluri şi restaurante (5%), transport (5%). 
În domeniul agricol, cel al industriei extractive şi cel al energiei electrice, termice, 
apă şi gaz se regăsesc doar câte doi agenţi economici. 
Locurile de muncă generate de industrie sunt concentrate în patru sectoare: 

sectorul maselor plastice este principalul angajator cu cinci societăţi comerciale care 
oferă 273 de locuri de muncă, iar până în 2009 se prevede că numărul acestora va creşte 
până la 443; sectorul de îmbrăcăminte este cel de-al doilea angajator (231 locuri de 
muncă); celelalte două sectoare fiind: componente electrice pentru motoare (1 societate 
comercială cu 177 locuri de muncă) şi sectorul măturilor şi periilor (2 societăţi cu un 
număr total de 104 locuri de muncă). 

 
 
1.4.1 Agricultura 

 
Pe raza oraşului Năsăud nu există ferme agricole organizate, agricultura 

desfăşurându-se pe terenuri mici ca întinere, în gospodării particulare individuale, iar 
creşterea animalelor se face numai pentru nevoile gospodăreşti sau pentru vânzare în 
târguri sau pieţe. 
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 Ramura agriculturii, este prezentă datorită existenţei unui fond funciar important, 
a culturilor de cereale, legume şi fructe, precum şi a unor efective de animale. Această 
conjunctură face ca în oraşul Năsăud, populaţia ocupată în agricultură să reprezinte 
34,3%, din care doar 0,9% sunt salariaţi. Restul persoanelor ocupate în acest sector fac o 
agricultură de subzistenţă.  

• Structura fondului funciar. Din cele 4325 ha, terenul agricol reprezintă 3243 ha 
(75%), iar diferenţa de 1082 ha (25%) este teren neagricol. Suprafaţa totală a 
terenului agricol are structura prezentată în tabel 2.3.5.7.a. 
 

Tabel nr.1.4.1.a   Structura fondului funciar 
 

Nr. Crt. Specificare Suprafaţa (ha) 
1. Arabil 1101 
2. Paşuni 1168 
3. Fâneţe 848 
4. Vii 6 
5. Livezi 120 
 TOTAL 3243 

              Sursa: Oficiul de Consultanţă Agricolă  
 
 

Tabel nr.1.4.1.b  Structura terenurilor neagricole 
Nr. Crt. Specificare Suprafaţa (ha) 

1. Păduri 685 
2. Ape 90 
3. Drumuri şi căi ferate 155 
4. Curţi şi construcţii 122 
5. Neproductiv 30 
 TOTAL 1082 

 
1.4.2 Tendinţe de dezvoltare  

 
 Trebuie semnalat faptul că oraşul Năsăud constituie un pol de atracţie pentru 
lanţuri comerciale de supermarket-uri. Recent şi-a început activitatea un magazin de tip 
PLUS iar reţeaua de magazine Kaufland caută un spaţiu în oraş pentru amplasarea unui 
supermarket. De asemenea un lanţ de magazine este în negociere pentru achiziţionarea 
unui teren central pe care să amenajeze un supermarket.  Această dezvoltare a reţelelor de 
tip supermarket va influenţa în mod negativ activitatea micilor comercianţi astfel încât, 
într-o perioadă viitoare vom asista la o schimbare a profilurilor multor spaţii comerciale 
care în prezent desfac produse alimentare. Aceasta va fi o oportunitate pentru amplasarea 
de noi servicii şi aducerea lor cât mai aproape de consumatori.  
 Putem să amintim că activitatea investiţională în domeniul locuinţelor (blocuri de 
locuinţe) este insoţită de dezvoltarea unor noi spaţii cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţa la parter de bloc ceea ce va conduce la o creştere a calităţii serviciilor furnizate 
consumatorilor.  
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 Se poate desprinde faptul că există o tendinţă clară în domeniul creşterii 
economice a oraşului Năsăud , în domeniul turismului, serviciilor şi producţiei , ceea ce 
implică o corelare a eforturilor tuturor actorilor interesaţi.  

În ceea ce priveşte posibilitatea de dezvoltare a turismului trebuie precizat că, pe 
lângă peisajul natural deosebit oraşul Năsăud deţine şi un patrimoniu bogat de 
monumente istorice.  
 Conform Anexei 3 la Planul Urbanistic General, pus la dispoziţie de către 
Primăria oraşului Năsăud,  lista monumentelor istorice este:  

 
Tabel nr.1.4.2.a  Lista monumentelor istorice 

Adresă Denumire 
 Oraş NĂSĂUD 

“Dumbrava”  -în extravilan 
Turn roman 

sec. II-III p. Chr. 

 Oraş NĂSĂUD 
B-dul Granicerilor  19 

Cazarma SVARDA a regimentului II românesc de 
graniţă, azi Muzeul Grăniceresc Năsăudean 

Sec. XVIII-XX 
 Oraş NĂSĂUD 

În curtea colegiului “GEORGE 
COŞBUC” 

Bustul  lui George Coşbuc 
 

 Oraş NĂSĂUD; cartier L. 
REBREANU 126A 

În curtea Muzeului memorial “LIVIU 
REBREANU” 

Bustul  lui Liviu Rebreanu 
 

 Oraş NĂSĂUD, B-dul Granicerilor  19 
În curtea Muzeului Graniceresc 

Năsăudean 
Bustul  lui Vasile Nascu 

 Oraş NĂSĂUD; cartier L. 
REBREANU 126A Muzeul memorial “LIVIU REBREANU” 

Oraş NĂSĂUD 
B-dul Granicerilor  2 

Colegiul Naţional “G.Cosbuc (fost Gimnaziu  
Fundaţional Grăniceresc Năsăud)-  

2/2 sec. XIX 

Oraş NĂSĂUD 
B-dul Granicerilor  15 

SCOALA GENERALA “M.EMINESCU”(fosta 
Scoala Normala)   

interbelic 

Oraş NĂSĂUD 
Str. Garii; nr. 1 

GRUPUL SCOLAR SILVIC  (fostul Liceu de fete 
“Principesa Elena”)  

interbelic 

 Oraş NĂSĂUD 
B-dul Granicerilor  35 

BIBLIOTECA DOCUMENTARĂ  
NĂSĂUD (fosta vilă TISCA)- ACADEMIA 
ROMÂNĂ filiala Cluj Napoca 

1/2 sec. XX 
 Oraş NĂSĂUD 

B-dul Granicerilor  10 
SECŢIA DE JANDARMI  NĂSĂUD 

2/2  sec. XVIII 
 Oraş NĂSĂUD 

P-ta Unirii   1 
BISERICA ORTODOXĂ “SF. NICOLAE”  

2/2 sec. XIX 
 Oraş NĂSĂUD 

B-dul Granicerilor  19 
BISERICA ROMANO-CATOLICA“SF. ANTON” 

2/2 sec. XVIII 
 Oraş NĂSĂUD 

Str. Vasile Nascu  39 
BISERICA REFORMATĂ 

2/2 sec. XIX 
 Oraş NĂSĂUD 

Parcul  Bisericii Ortodoxe, P-ta Unirii 
nr. 1 

Bustul lui Grigore Moisil 

Punctul   "Podirei” Aşezare epoca romana 
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Extravilan Oraş NĂSĂUD  
Punctul   "Prisaca” 

Extravilan Oraş NĂSĂUD 
Fortificaţie preistorică 

 

Str. Grivitei;  Nr. 1 Imobil magazine mobilă  (parter) spaţii libere 
(etaj1 si 2) - ( fostul Hotel Griviţa )  - 2/2 sec.XIX 

Str. Grivitei;  Nr. 3 
LOCUINŢE SOCIALE , Sediu CONCORDIA,  

CABINET DENTAR – (fostul Hotel Griviţa -fosta 
locuinţă şi prăvălie Goldschmidt)  - 2/2 sec.XiX 

Str. Grivitei;  Nr. 5-7 LOCUINŢA URBANĂ; 
1/2 sec.XX 

P-ta Unirii;  Nr. 8 Scoala De Aplicaţie A Liceului Pedagogic 
”G.Coşbuc”-1/2 sec.XX 

P-ta Unirii i;  Nr. 9 Imobil Spaţii Comerciale (Parter) şi ”Asirom” 
(Etaj)  - Fosta Bancă “Aurora” - 1/2 sec.XX 

P-ta Unirii;  Nr. 10 Imobil Judecătorie(etaj) şi spaţii comerciale(parter)  
- 2/2 sec.XIX 

P-ta Unirii;  Nr. 10 Imobil Magazin ROMARTA (parter), Procuratură 
(etaj) – fosta Bancă MERCUR    2/2 sec.XIX 

P-ta Unirii;  Nr. 10 Imobil magazine Ferometal (parter)  şi locuinţe 
(etaj)  -  1/2 sec.XX 

P-ta Unirii;  Nr. 10 Imobil magazine chimicale, farmacie (parter)  şi 
locuinţe (etaj)   2/2 sec.XIX 

P-ta Unirii;  Nr. 12 Locuinţa urbană  -CHITU DUMITRU  (etaj)  şi 
spaţii: LOTO PRONO (parter)- 2/2 sec.XIX 

P-ta Unirii;  Nr. 15 Imobil  -Oficiu cadastru  (parter)  spaţii libere (la 
etaj)– 2/2 sec.XIX 

P-ta Unirii;  Nr. 15 Imobil  -primărie  (etaj)  şi sedii partide politice, 
spaţiu GSM  (parter) - 2/2 sec.XIX 

P-ta Unirii;  Nr. 15 Imobil  -primărie  (parter si etaj)  şi Sedii partide 
politice - 1/2 sec.XX 

P-ta Unirii;  Nr. 16 Locuinţa urbană  - Rusu,  Onigoaie, Steopan M. 
1/2 sec.XX 

P-ta Unirii;  Nr. 18 Locuinţa urbană (fostul Dispensar Policlinic)   
interbelic 

P-ta Unirii;  Nr. 19 Locuinţa urbană  - Pleş Ionel şi George 
interbelic 

Str. George Cosbuc; nr. 6 LOCUINŢA URBANĂ  - Dragota Petru 
 

Str. George Cosbuc; nr. 17 
Locuinţa urbană  cu magazine ROMBAT (parter) - 

Trifon George 
1/2 sec.XX 

Str. George Cosbuc; nr. 19 
Locuinţa urbană  (fosta STAŢIE DE SALVARE / 

fosta SCOALĂ COMUNALĂ) 
2/2 sec.XIX 

Str. George Cosbuc; nr. 20 Locuinţa urbană  cu spaţii DEPOZIT EN-GROS  
2/2 sec.XIX 

Str. George Cosbuc; nr. 29 Locuinţa urbană  - avocat MUREŞAN IULIU 
2/2 sec.XIX 

Str. George Cosbuc; nr. 42 IJGCL (fosta Locuinţă urbană  - Echim Grigore 
2/2 sec.XIX 

Str. George Cosbuc; nr. 49 Locuinţa urbană  - Catarig Emilia 
2/2 sec.XIX 

Str. George Cosbuc; nr. 98 Locuinţa urbană  - fosta Heinn Fabisch 
1/2 sec.XX 
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Str. T. Vladimirescu; nr. 27 Locuinţa urbană  - Petri Vasile 
1/2 sec.XX 

Str. T. Vladimirescu; nr. 9 Locuinţa urbană  - Ilies Ludovic 
interbelic 

Str. Horea;  nr. 9 Locuinţa urbană  - Urîte Aurica 
1/2 sec.XX 

Str. Horea;  nr. 47 Locuinţa urbană  - Rus Olimpia 
1/2 sec.XX 

Str. Horea;  nr. 61 Locuinţa urbană  - Buhai Floarea 
1/2 sec.XX 

Str. Zavoi; nr.1 Locuinţa Uubană  - prof. Cuibus Ioan 
2/2 sec.XIX 

Str. Veronica Micle; nr.10 Locuinţa urbană  - prof. Ruleanu Octavian 
2/2 sec.XIX 

Str. Veronica Micle; nr.16 Locuinţa urbană  - Anton Marius 
1/2 sec.XX 

B-dul Granicerilor;  nr. 5 Gradiniţa (fosta locuinţă director gimnaziu) 
1/2 sec.XIX 

B-dul Granicerilor;  nr. 9 Casa Elevului (fosta locuinţă dascăli gimnaziu) - 
2/2 sec.XIX 

B-dul Granicerilor;  nr. 11 Casa Parohiala  - Parohia Ortodoxa  II Năsăud 
interbelic 

B-dul Granicerilor;  nr. 13 
Biserica Ortodoxă ‘SF.IMPARAŢI 

CONSTANTIN ŞI ELENA" 
interbelic 

B-dul Granicerilor;  nr. 16 
Casa Parohială  - proprietate Parohia Romano 

Catolică 
1/2 sec.XIX 

B-dul Granicerilor;  nr. 43 Locuinţa Urbană  - Sângeorzan Marin şi George 
2/2 sec.XIX 

B-dul Granicerilor;  nr. 48 Locuinţa Urbană  - Tarziu George 
1/2 sec.XX 

B-dul Granicerilor;  nr. 54 Locuinţa Urbană  - Suteu Maria (fosta casă Virgil 
Sotropa)  - 1/2 sec.XX 

Piata Noua;  nr. 2 Locuinţa Urbană  (fosta casă IULIAN MARTIAN) 
1/2 sec.XIX 

Piata Noua;  nr. 6 Locuinţa Urbană  cu restaurant “BAR REGAL” - 
proprietate Steopu Gavrilă - 2/2 sec.XIX 

Str. Iulian Martian; nr. 4 Locuinţa Urbană  (fosta casă IULIAN MARŢIAN) 
– Lupoaie Elena  - 1/2 sec.XIX  

Str. Virgil Sotropa; nr.1 
Posta, Telefoanele, Librarie (Parter), Locuinţe (La 

Etaj)  - (Fosta locuinţă  V. SOTROPA şi M. 
IULIAN) - 2/2 sec.XIX 

Str. Vasile Nascu;  nr. 11 LOCUINŢA URBANĂ   – Toma Ovidiu 
1/2 sec.XX 

Str. Vasile Nascu;  nr. 14 DISPENSAR VETERINAR   - 2/2 sec.XIX 

Str. Vasile Nascu;  nr. 28 LOCUINŢA URBANĂ   – Rusu Stefan, Frisan 
Gavrila  - 2/2 sec.XIX 

Str. Vasile Nascu;  nr. 33 LOCUINŢA URBANĂ   – Ciot Ana 
interbelic 

Str. Vasile Nascu;  nr. 39 LOCUINŢA URBANĂ   –Parohia Reformată 
1/2 sec.XIX 

Str. Vasile Nascu;  nr. 43 LOCUINŢA URBANĂ   - 1/2 sec.XIX 
       Sursa: Primaria Oraşului Năsăud, Plan Urbanistic General  
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Puncte tari (potenţial) 

 
• Construcţia de locuinţe este susţinută şi încurajată de autoritatea locală inclusiv 

din  fonduri private ale unor dezvoltatori imobiliari; 
• Planul Urbanistic General şi regulamentele sunt  refăcute în anul 2008; 
• Multe instituţii prezente în peisajul oraşului;  
• Număr mare de monumente şi situri istorice care sunt în măsură să susţină 

dezvoltarea turismului;  
• Săli de sport ce pot fi utilizate şi de către cetăţeni în scopul menţinerii 

sanătăţii;  
• Buget local echilibrat; 
• Grad de îndatorare redus;  
• Sector activ al confecţiilor textile, care oferă locuri de muncă în oraş în special 

pentru femei; 
• Sector activ al producţiei de mase plastice, parte a unui cluster regional; 
• Sector de servicii dezvoltat;  
• Număr de microintreprinderi/1000 locuitori mai mare decat media regională; 
• Investiţii locale în infrastructură;  
• Cifra de afaceri în creştere;   
• Active disponibile pentru afaceri în sistemul Cooperţiei de consum şi 

meşteşugăreşti. 
 
Puncte slabe (nevoi) 
 

• Locuinţe sociale insuficiente; 
• Nu este prevăzut prin PUG o zonare pentru activităţile industriale;  
• Distrugerea unor situri istorice (conform PUG);  
• Ofertă scăzută privind  posibilităţi locale de formare profesională contină a 

adulţilor;  
• Nivel redus de productivitate, în special în industrie; 
• Marketing slab performant la nivelul agenţilor economici; 
• Insuficientă promovare a potenţialului oraşului  pentru investitori; 
• Nu există politici locale privind dezvoltarea economică; 
• Număr insuficient de locaţii turistice (un singur hotel parţial funcţional);  
• Activitatea în agricultură se desfăşoară prin intermediul fermelor de subzistenţă, 

nu există ferme performante. 
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1.5 Utilităţi publice  
 
1.5.1 Alimentare cu apă  
 

 Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile este de 31 km, iar capacitatea 
instalaţiilor de producere  a apei potabile este de 14200 mc/zi. 
         Reţeaua de apă potabilă este deficitară, fiind în mare parte îmbătrânită. Vechimea, 
diametrele şi materialele din care sunt confecţionate reţelele de apă potabilă se reflectă 
negativ asupra calităţii şi presiunii apei potabile la consumatori.  Pierderile de apă 
datorate îmbătrânirii conductelor , lipsa unei monitorizări cantitative şi calitative, conduc 
în perspectivă la reducerea resurselor de apă , fiind necesară luarea unor măsuri de 
eficientizare a utilizării rezervelor precum şi executarea unor lucrări de reabilitare.            

 
1.5.2 Reţeaua de canalizare 
 
Sistemul centralizat de canalizare a oraşului Năsăud măsoară 16,2 km ceea ce 

acoperă un număr de 39 de strazi, iar procentul de racordare la sistem este de 65%. Nu 
există sisteme de canalizare în cartierele Liviu Rebreanu şi Luşca. Astfel, în zonele fără 
canalizare, apele uzate menajere sunt evacuate în marea majoritate direct, fără epurare, în 
şanţuri, rigole stradale.  Aceste evacuări organizate sau dezorganizate conduc la poluarea 
aerului solului, apei şi favorizează dezvoltarea insectelor. Există un proiect tehnic 
finalizat pentru extinderea canalizării cu 10 km pe un număr de 7 străzi proiect care însă 
va fi integrat în proiectul major „Municipal Services Project – Contract 2” proiect ce va fi 
finanţat prin Fondul de Coeziune fiind un proiect major.  

 
 

1.5.3 Reţeaua de distribuţie/alimentare cu gaze naturale 
 
În urma unor lucrări desfăşurate la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale aceasta 

măsoară 20172 km în oraşul Năsăud şi 16713 km în cartiere. Conform proiectului tehnic, 
din cele 1600 branşamente proiectate s-au executat 1020, iar numărul consumatorilor 
racordaţi este de 1940 din care: 

• 107 abonamente sunt ale societăţilor comerciale din zonă; 
• 40 abonamente pentru societăţi culturale şi biserici.  

Există posibilitatea de branşare a unor noi consumatori atât casnici cât şi 
industriali în funcţie de debitul solicitat şi zona în care sunt amplasaţi. Pe străzile pe care 
există reţele de distribuţie, branşarea şi racordarea de noi consumatori casnici este 
posibilă. Pentru consumatorii industriali, fiecare solicitare de racordare trebuie analizată 
individual în funcţie de debitul solicitat şi de debitul disponibil pe tronsonul respectiv.   
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1.5.4 Reţeaua de distribuţie/alimentare cu energie electrică 
 
În prezent oraşul Năsăud dispune de reţele electrice în următoarea structură: 

• reţele de înaltă tensiune: 1,5km linie electrică aeriană de 110kv dublu 
circuit şi o staţie de transformare de 110/20kv; 

• reţele de medie tensiune: 1,5 km de linii electrice aeriene, 20,7 km de linii 
electice subterane de 20 kv, 37 de posturi de transformare de 20/0,4 kv; 

• reţele de joasă tensiune: 38,6 km de linii electrice aeriene 23,2 km de linii 
electrice subterane de 0,4 kv. 

În Năsăud există 37 de locuinţe fără alimentare cu energie electrică.    
 
1.5.5 Reţeaua de comunicaţii   
  
Sunt disponibile date privind reţeaua de telefonie fixă respectiv 74% din numărul 

de gospodării sunt conectate la acest sistem de comunicaţii, gradul de ocupare a 
echipamentelor instalate în zonă fiind de 81%. Există posibilităţi de racordare. 

La  reţeaua de comunicaţii prin internet furnizat de Romtelecom sunt conectate 
11% din numărul de gospodării, gradul de ocupare a echipamentelor instalate în zona 
fiind de 82%. 
 

1.5.6 Tendinţe de dezvoltare  
 

Viziunea Primăriei asupra dezvoltării oraşului şi a zonei de influenţă se desprinde 
din numărul mare de proiecte elaborate, pe baza cărora se urmăreşte accesarea unor 
fonduri structurale europene. Aceste proiecte sunt axate pe domenii de interes general, 
atât pentru oraşul Năsăud, cât şi pentru zona localităţilor rurale din zona oraşului, aşa 
cum rezultă din următoarele date şi informaţii: 

• Proiect elaborat de S.C. AQUABIS SA Bistriţa pentru oraşul Năsăud şi 
localităţile rurale din Aglomerarea Năsăud, cu privire la extinderea reţelelor de 
apă şi canalizare din Năsăud, Coşbuc, Feldru, Rebrişoara, Salva şi Telciu, 
reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare din Năsăud şi modernizarea staţiei de 
tratare apă Năsăud şi staţie epurare Salva. Acest proiect este cuprins într-un 
masterplan întocmit şi depus la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, 
având un cost estimat la 119,8  mil. EURO, din care 85 % fonduri nerambursabile 
UE, 10-13% Guvern şi 2-5% autoritatea publică locală. Anul finalizării prevăzut 
este 2013, având astfel o durată de realizare de 5 ani. Se prevede prin proiect ca 
preţul la apă să crească cu numai 2% în anul 2009 şi cu 2% în anul 2010.  

• Proiect elaborat de Consiliul Local Năsăud privind ”Extindere reţele canalizare 
menajeră şi pluvială în zona intravilană a oraşului Năsăud”, cu studiu de 
fezabilitate finalizat şi termen de finalizare în 2008. Proiectul vizează casele şi 
obiectivele de investiţii din zona str. Trandafirului – bulevardul Grănicerilor, până 
la limita intravilanului spre localitatea Rebrişoara. Costul proiectului este de 
2.175.460 lei, iar cofinanţarea se va realiza din bugetul local. 

• Proiect vizând ”Reabilitare şi extindere reţele canalizare şi apă potabilă în oraşul 
Năsăud” pe strazile Crişan, Emil Rebreanu, Valea Caselor, Valea Podului, cartier 
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Liviu Rebreanu şi bulevardul George Coşbuc. Proiectul are Studiu de fezabilitate 
şi Proiectul tehnic realizate. Valoarea proiectului se ridică la suma de 2.630.592 
lei, cofinanţat din bugetul local şi din fonduri structurale şi guvernamentale. 

• Proiect ”Amenajare drum de acces, parcări, împrejmuire şi reţea de apă – 
canalizare în apropierea cimitirului multiconfesional din oraşul Năsăud”. Costul 
proiectului este estimat la 207.402 lei cofinanţat din bugetul local şi fonduri atrase 
(structurale sau guvernamentale). 
Proiect ”Alimentare cu energie electrică la grup de case din str. Griviţei, oraş 

Năsăud”, vizând îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale familiilor din zonă. Există studiu 
de fezabilitate finalizat, iar costul proiectului este de 308.438 lei, cu finanţare din fonduri 
europene sau guvernamentale şi cofinanţare de la bugetul local. 

 
Puncte tari (potenţial) 
 

• Zona dispune de potenţial hidrologic şi de o calitate bună a apei; 
• Există o reţea de aducţiune şi de distribuţie a apei potabile; 
• Există staţie de tratare şi pompare; 
• Există sistem de canalizare şi staţie de epurare; 
• Există reţea de distribuţie a gazelor naturale cu posibilităţi de branşare a unor 

noi consumatori şi cu posibilităţi de extindere; 
• Există reţea de alimentare cu energie electrică;  
• Nu sunt probleme în privinţa reţelelor de comunicaţii. 

 
Puncte slabe (nevoi) 
 

• Reţeua de apă este insuficientă şi învechită , pierderile de apă datorate 
îmbătrânirii conductelor , lipsa unei monitorizări cantitative şi calitative, 
conduc în perspectivă la reducerea resurselor de apă , fiind necesară luarea unor 
măsuri de eficientizare a utilizării rezervelor precum şi executarea unor lucrări 
de reabilitare; 

• Sistemul  de canalizare acoperă doar o parte a oraşului, există zone fără 
canalizare, unde apele uzate menajere sunt evacuate în mare majoritate direct, 
fără epurare, în şanţuri, rigole stradale; 

• Staţia de epurare este un potenţial poluator al apelor şi solului necesitând 
măsuri de reabilitare;  

• Există locuinţe neracordate  la reţeaua de energie electrică; 
• Nu există un sistem centalizat de încălzire, aceasta făcându-se prin centrale 

proprii cu gaz metan sau cu lemne. 
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1.6 Servicii Publice  
 

1.6.1 Educaţia şi formarea profesională 
 

Spiritualitatea năsăudeană i-a dat ţării pe George Coşbuc şi pe Liviu Rebreanu, la 
care mai trebuie alăturaţi cei 20 de academicieni care au trecut prin şcolile năsăudene şi 
care începând cu anul 1877 şi până în zilele noastre, au avut cinstea de a fi membri ai 
Academiei Române, amintind printre aceştia pe Iacob Mureşan, Constantin Moisil, 
Nicolae Bălan, Iuliu Moisil, Grigore Moisil, Miron Cristea, Leon Daniello, Emil Isac, 
Traian Ionaşcu şi alţii. 

Această tradiţie năsăudeană în domeniul educaţiei şi al formării profesionale, 
continuă şi în prezent, prin şcolile care funcţionează astăzi în oraşul Năsăud şi prin 
numărul important de elevi şi cadre didactice. În structura sistemului de învăţămât al 
oraşului se regăsesc un număr de 8 instituţii de învăţământ, astfel: 

• 3 unităţi şcolare cu nivel LICEAL (COLEGIUL NAŢIONAL "GEORGE 
COŞBUC" NĂSĂUD, GRUP ŞCOLAR SILVIC NĂSĂUD, GRUP ŞCOLAR 
ECONOMIC NĂSĂUD) 

• 4 unităţi şcolare cu nivel primar şi gimnazial  (ŞCOALA GENERALĂ "MIHAI 
EMINESCU" NĂSĂUD, ŞCOALA GENERALĂ DEALU-CUCULUI (NĂSĂUD), 
ŞCOALA GENERALĂ VALEA SPINULUI NĂSĂUD, ŞCOALA GENERALĂ LIVIU 
REBREANU) 

• 6 unităţi şcolare cu nivel preşcolar (grădiniţe) (GRADINIŢA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.1 NĂSĂUD, GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 
NĂSĂUD, GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL LUŞCA, LIVIU REBREANU ŞI 
VALEA SPINULUI) 

 
Tabel nr.1.6.1.a   Repartizarea elevilor pe anii de studiu în perioada 2006-2008 

 
 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
Nr elevilor înscrişi în 
clasele I-IV 

495 elevi  
repartizaţi în 27 
clase 

504 elevi  
repartizaţi în 27 
clase 

472 elevi  repartizaţi în 
25 clase 

Nr elevilor înscrişi în 
clasele V-VIII 

511 elevi  
repartizaţi în 21 
clase 

479 elevi  
repartizaţi în 20 
clase 

457 elevi  repartizaţi în 
20 clase 

Nr elevilor înscrişi în 
clasele IX-XII 

1390 elevi  
repartizaţi în 48 
clase 

1360 elevi  
repartizaţi în 49 
clase 

1328 elevi  repartizaţi în 
49 clase 

Postliceal  46 elevi 
repartizaţi la o 
clasă cu taxă 

- 170 elevi  repartizaţi in 6 
clase 

Şcoala de arte şi meserii 221 elevi 
repartizaţi în 9 
clase 

215 elevi  
repartizaţi în 8 
clase 

159 elevi  repartizaţi în 6 
clase 

An completare 
(profesională) 

57 elevi  
repartizaţi în 2 
clase 

54 elevi  
repartizaţi în 2 
clase 

81 elevi  repartizaţi în 3 
clase 

A doa şansă (cursuri pt 
cei care nu au 4 sau 8 
clase  finalizate) 

- - 135 persoane repartizate 
în 9 clase 
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Este favorabil faptul că la nivelul oraşului Năsăud sunt reprezentate toate profilele 
specifice învăţământului de masă (excluzând liceele cu profit vocaţional-arte plastice, 
muzică, care nu sunt reprezentate la nivelul oraşului). Este o mare problemă faptul că 
profilul  pedagogic recunoscut prin numărul mare de absolvenţi care ulterior ocupă 
posturi de educator/învăţător în toate şcolile din judeţ este în declin clasele fiind mutate la 
Bistriţa.  
 Având în vedere faptul că la Colegiul Naţional “George Coşbuc „ şi la „Grupul 
Şcolar Economic” funcţionează clase cu profil real specializarea Matematică-Informatică 
necesităţile tehnicii de calcul sunt acoperite de un număr de 3 şi respectiv  2 laboratoare 
dotate cu un număr de 62 şi 44 calculatoare care provin din Proiectele SEI 3 şi SEI 4 
(Sistem Elecronic Informatizat) proiecte care sunt finanţate de Ministerul Educaţiei. În 
cadrul acestor proiecte un laborator este format din 15/20 clienţi si un server pe care 
rulează de obicei aplicaţii educaţionale (AeL-Advanced e-Learning, sistem ce oferă 
posibilitatea desfăşurăarii orelor de curs cu ajutorul calculatoarelor într-un mediu virtual). 
 Problema majoră care se ridică este posibilitatea realizarii la Năsăud a unei SAM 
flexibilă care să pregătească elevii în domenii cerute de piaţa muncii cum ar fi: 

- profil industrie uşoară; 
- profil construcţii; 
- profil operator chimişti. 

 
 

1.6.2 Sănătate publică 
 
Indicatorii care reflectă problemele cu privire la ocrotirea sănătaţii în oraşul 

Năsăud, sunt redaţi în tabelul 1.6.2.a. 
 
 

Tabel nr.1.6.2.a  Situaţia indicatorilor din domeniul ocrotirii 
sanătăţii în oraşul Năsăud 

 
Indicator Sector 2004 2005 2006 
- Spitale public 1 1 1 
- Dispensare medicale public 2 - - 
- Cabinete medicale (de familie) public 6 6 6 
- Cabinete medicale şcolare public 1 1 2 
- Ambulatorii de spital public 1 1 1 
- Cabinete medicale de specialitate privat - 3 3 
- Cabinete medicale de familie privat - - 1 
- Cabinete medicale de medicină  
  Generală 

privat - 1 1 

- Cabinete stomatologice public 4 4 4 
- Cabinete stomatologice privat 3 7 7 
- Laborator tehnică dentară privat 4 4 5 
- Creşe public 1 1 1 
- Farmacii public 1 1 1 
- Farmacii privat 3 3 3 
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- Paturi în spitale public 205 205 205 
- Paturi în creşe public 55 55 55 
 
- Medici 

 
public 

 
43 

 
43 

 
53 

- Medici de familie public 6 6 6 
- Medici privat - 2 1 
- Medici de familie privat - - 1 
- Stomatologi public 4 4 4 
- Stomatologi privat 3 6 7 
- Farmacişti public 1 1 1 
- Farmacişti privat 10 10 6 
- Personal mediu sanitar public 150 150 165 
- Personal mediu sanitar privat 6 22 23 

 
 Din datele prezentate în tabel se desprinde o constantă cu privire la evoluţia 
indicatorilor în intervalul analizat, îndeosebi în sectorul public, unde rămâne un singur 
spital la nivelul oraşului şi un singur ambulatoriu. 
 Principala unitate medicală din oraşul Năsăud este Spitalul ”George Trifon”, în 
cadrul căruia funcţionează un număr de 8 secţii, cu 205 paturi. A fost înfiinţat în anul 
1985 ca sistemul monobloc cu toate secţiile, laboratoarele şi ambulatoriul de specialitate 
în aceeaşi clădire nou construită.  
 Unitatea asigură asistenţă medicală spitalicească şi ambulatorie unui număr de 
peste 120 mii locuitori, din oraş şi cele 22 de comune limitrofe cu cele 205 paturi de 
bolnavi cronici, fiind unitate de primă linie. 

 
 

1.6.3 Siguranţa cetăţenilor 
 
Instituţiile care veghează siguranţa cetăţenilor sunt Poliţia şi Jandarmeria, la care 

se mai adaugă un număr de 4 firme de pază care funcţionează în oraşul Năsăud. 
Poliţia are în atribuţile specifice siguranţa cetăţenilor, în cadrul căreia se 

realizează acţiunile specifice enumerate mai jos: 
- prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale; 
- combaterea cerşetoriei; 
- combaterea schimbului ilegal de valută; 
- combaterea traficului ilegal de persoane; 
- asigurarea fluenţei traficului rutier; 
- prevenirea şi combaterea corupţiei. 
Deasemenea este urmărită în mod permanent îmbunătăţirea relaţiei poliţist – 

cetăţean – comunitate. Cu privire la structura de organizare, în cadrul poliţiei oraşului 
Năsăud se regăsesc: 12 agenţii de siguranţă, 4 agenţii de circulaţie, 2 şefi de sector, o 
secţie a poliţiei de proximitate, o formaţiune de investigaţii criminale, un birou al poliţiei 
rurale. Poliţia Năsăud are la dispoziţie un număr de 7 maşini de poliţie. 

Cu privire la actele care contravin siguranţei cetăţenilor, în evidenţa poliţiei 
năsăudene figurează următoarele: 
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- furturi 163 - în perioada 2005-2007 
- violuri 2 – în perioada 2005-2007 
- participanţi la infracţiuni: 136 persoane 
- producerea de accidente auto: 96 cazuri 
 
Printre indicatorii care reflectă eficienţa acţiunilor pentru siguranţa cetăţenilor, pot 

fi enumeraţi: 
- reducerea criminalităţii stradale cu 6 % 
- reducerea numărului de dosare penale cu 2 % 
- reducerea infracţiunilor comise de minori cu 3 % 
- reducerea infracţiunilor cu violenţă cu 2 % 
- reducerea fenomenului infracţional din silvicultură cu 2 % 

 
 

1.6.4 Situaţii de urgenţă 
 
 La nivelul oraşului Năsăud funcţionează în cadrul Primăriei un Inspectorat pentru 
Situaţii de Urgentă şi un Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, ambele fiind 
încadrate ca formaţii de intervenţie. 
 În anul 2007 în cadrul acestor structuri sunt elaborate următoarele planuri de 
intervenţie: 

- Plan de evacuare în caz de dezastre sau calamităţi majore; 
- Plan de acoperire a riscului şi intervenţie în caz de calamităţi; 
- Plan de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor. 
Tot în cadrul situaţiilor de urgenţă, acţionează la nivelul oraşului Secţia de 

Pompieri Năsăud. În anul 2007 aceasta a fost solicitată pentru intervenţie la un număr de 
38 evenimente, din care 27 incendii, 3 descarcerări şi 8 avarii. Au fost depistate şi cauzele 
incendiilor, printre care 8 scurtcircuite electrice, 6 flacară, 10 jar (ţigară), 3 efect termic, 5 
foc nesupravegheat în aer liber, 3 coş de fum necurăţat, 1 radiaţie solară. 
 Unitatea de pompieri este dotată cu 6 maşini, 2 bărci pneumatice, 3 motopompe, 
iar din punct de vedere al personalului, are un efectiv de 95 persoane. 
 Din punct de vedere al ariei geografice, unitatea acţionează în toată zona de nord 
a judeţului, acoperind oraşele Năsăud şi Beclean, precum şi un număr de 20 localităţi 
rurale. 
 
 

1.6.5 Salubritate 
 
În ceea ce priveşte serviciul de salubrizare al oraşului Năsăud  acesta este constituit ca 
serviciu în cadrul Primăriei oraşului având 13 salariaţi. 
Serviciul constă în: 

• măturat manual; 
• întreţinere salubrizare; 
• curăţat şanţuri şi rigole; 
• întreţinere coşuri de gunoaie stradale;  
• degajat şi transportat zăpadă; 
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• îmrăştiere material antiderapant; 
• curăţat şi întreţinut guri de scurgere pluvială. 

Zilnic în oraş se mătură o suprafaţă de 32000 mp, iar de două ori pe săptămână 
încă o suprafaţă de 25.500 mp. 
 Aşa cum se poate observa această activitate este destul de rudimentară. Măturarea 
străzilor manual produce, pe lângă praful care afectează aerul şi un discomfort 
cetăţenilor. Acestă activitate ar trebui realizată mecanizat iar străzile trebuie spalate cu 
soluţii speciale care să îndeparteze praful şi mizeria creată. 

 
Puncte tari (potenţial) 
 

Educaţie şi formare  
• Structura educaţiei e aşezată pe baze trainice şi pe o tradiţie recunoscută, 

acoperind toate gradele de învăţământ; 
• Numărul mare de elevi cuprinşi în unităţile şcolare din oraşul Năsăud;  
• Calitatea oraşului de pol local manifestată în domeniul serviciilor de 

educaţie;  
• Există comunicare adecvată între unităţile şcolare şi Primărie; 
• Există o preocupare a Primăriei pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie 

a grupurilor dezavantajate; 
• Există preocupare pentru acţiuni de incluziune socială. 
Sănătate  
• Există o bază materială şi corp medical care să deservească populaţia 

oraşului  şi a zonei. 
Situaţii de urgenţă  
• Structuri adecvate la nivelul oraşului pentru siguranţa cetăţenilor şi pentru 

situaţiile de urgenţă. 
Salubritate  
• Serviciul de salibritate are personal suficient.  
Transport în comun  
• Există două firme private care furnizează servicii de transport în comun.  
Primăria  
• Existenţa unui portofoliu de proiecte în baza de date a Consiliului local 

Năsăud.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

 
Puncte slabe (nevoi) 
 

Educaţie şi formare  
• Presiunea pusă pe bugetul local de cheltuielile afectate susţinerii 

învăţământului;  
• Existenţa unor cazuri de  abandon şcolar/părăsire timpurie a şcolii; 
• Slaba ofertă de formare profesionala continuă pentru adulţi la nivelul 

oraşului; 
• Insuficientă adecvare a calificărilor şi competenţelor la nevoile pieţei 

muncii în oraş; 
• Gradul scǎzut de implicare a partenerilor sociali în programele specifice de 

dezvoltare a resurselor umane; 
• Parteneriate eficiente limitate între universitǎţi şi centre de cercetare şi 

tehnologice şi întreprinderile din oraş; 
• Cultura antreprenorialǎ limitatǎ; 
• Insuficientă integrare a grupurilor vulnerabile în educaţie, formare şi pe 

piaţa muncii formală. 
Sănătate 

• Ambulatoriul din cadrul Spitalului orăşenesc neadecvat cerinţelor; 
• Lipsa unor centre de zi destinate persoanelor vulnerabile.  

Salubritate 
• Dotări necorespunzătoare ale serviciului;  
• Lipsa unor proiecte de dezvoltare;  
• Regulament de salubritate ineficient; 
• Metode de lucru învechite.  

Transport în comun  
• Nu există serviciu public de transport în oraş.  

Situaţii de urgenţă  
• Dotări insuficiente; 
• Lipsa unui sistem electronic pentru  alarmarea populaţiei în caz de calamităţi; 
• Lipsa unui sistem centralizat de comunicare operativă între formaţiile de 

intervenţie şi instituţiile abilitate ale statului.   
Primăria  

• Nu există o unitate de implementare proiecte care să asigure implementarea 
portofoliului de proiecte. 
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1.7 Protecţia mediului  
 
 

1.7.1 Surse de poluare aer, apă sol- indicatori  
 

În anul 2006 a fost realizat Planul Local de acţiune pentru mediu. Urmare 
modificărilor care au apărut în luna iulie 2007, Agenţia pentru  Protecţia Mediului 
Bistriţa-Năsăud a demarat acţiunea de  revizuire a  Planului Local de Acţiune pentru 
Mediu, proces instituţionalizat prin Ordinului Prefectului numărul 276/23.10.2007. 

Problemele de mediu cu care se confruntă judeţul Bistriţa-Năsăud, au fost 
identificate de către  Agenţia pentru Protecţia Mediului prin intermediul unui chestionar 
transmis tuturor primăriilor din judeţ,   chestionar care cuprinde un inventar al 
problemelor de protecţia mediului specifice  fiecărei comunităţi.  

În baza aplicării şi valorificării informaţiilor primite de la Primăria  oraşului 
Năsăud au fost  identificate 10 probleme  prioritare care sunt prezentate în continuare: 

Monitorizare aer: Agenţia de Protecţia Mediului a monitorizat indicatorii de 
calitate ai aerului, în oraşul Năsăud, în anul 2007. Nu s-au constat abateri de la normele 
legale.  

 
Tabel nr.1.7.1.a  Monitorizare aer 

 
 CMA 0.75 0.3 0.3 

Zona mg/mc SO2 NO2 NH3 
ian 0.0012 0.008 0.0214 
febr 0.0007 0.0091 0.0485 
mart    
apr    
mai    
iun    
iul    
aug    
sept 0.0026 0.0091 0.0317 
oct 0 0.0289 0.0413 
nov 0.0036 0.0186 0.0641 
dec 0.0012 0.0075 0.0826 

media 0.0016 0.0135 0.0483 
max 0.0036 0.0289 0.0826 

Năsăud 

depăşiri 0 0 0 
   Sursa: APM Bistriţa: Planul Local de acţiune  
 

În ceea ce priveşte calitatea apelor, Agenţia de Protecţia Mediului Bistriţa a 
monitorizat atât apele de suprafaţă cât şi apele reziduale. S-a constat o depăşire 
îngrijoratoare a nivelului de suspensii , a nivelului de NH4, care se datorează funcţionării 
necorespunzatoare a staţiei de epurare.  
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SC GCL SA Năsăud deţine o  staţie de epurare mecano-biologică având 
capacitatea de 35l/s, compusă din: grătar, desnisipător, 4 decantoare cu etaj, 2 bazine de 
aerare cu nămol activ, 2 decantoare secundare, staţie de pompare nămol fermentat, 8 
platforme de uscare nămol. Debitul mediu de ape uzate evacuate în anul 2006 a fost de 40 
l/s. 

Este imperios necesară rezolvarea staţiei de epurare şi luarea unor măsuri pentru 
îmbunătăţirea calităţii proceselor, astfel încât  apele  reziduale să se înscrie în limitele 
admise de HG 325/2005.  

 
 
1.7.2 Reziduri industriale şi menajere 

 
Problema deşeurilor menajere şi industriale este una dintre cele mai importante 

provocări pe care autoritatea  publică ar trebui să o rezolve alături de alţi actori importanţi 
la nivel local şi anume: 

• reprezentanţi ai mediului economic, patronate; 
• asociaţii ale oamneilor de afaceri; 
• sindicate; 
• reprezentanţi ai învăţământului;  
• reprezentanţi din sănătate; 
• asociaţii şi fundaţii, incluzand asociaţiile de locatari şi asociaţiile de pensionari;  
• cultele.  

 România a adoptat Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor care se bazează 
pe inversarea, faţă de perioada anterioară, a priorităţilor în abordarea problematicii de 
gestionare a deşeurilor. Dacă anterior depozitarea deşeurilor reprezenta elementul 
prioritar, Strategia Naţională şi Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor  au la bază ca 
primă prioritate prevenirea generării de deşeuri, urmată în ordine de, reutilizare reciclare, 
valorificare energetică şi, în final, depozitare. 
 

Grafic nr.1.7.2.a  Principiile Managementului Intergrat al Deşeurilor 
 

 
 

17
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 Aceasta se realizează prin: 

Prevenire şi minimizare 
• Diseminarea informaţiei şi creşterea conştientizării privind metodele de 

producţie curată, precum şi măsuri de promovare a instrumentelor 
economice; 

• Instruirea agenţilor economici generatori de deşeuri pentru a  identifica, 
clasifica şi raporta corect datele privind deşeurile precum şi pentru a-şi 
stabili un sistem de gestionare adecvată a deşeurilor;  

• Corelarea costurilor de gestionare a deşeurilor cu noile sisteme integrate 
de gestionare a deşeurilor. 

Reciclare şi valorificare 
• Creşterea gradului de informare şi conşientizare a publicului referitor la 

obligaţiile de gestionare ecologic ratională a deşeurilor; 
• Imbunătăţirea gradului de colectare a deşeurilor; 
• Pregătirea personalului pentru asigurarea unui control eficient al 

respectării prevederilor legale privind gestionarea deşeurilor; 
• Imbunătăţirea sistemului de raportare a datelor către autorităţile de 

protecţie a mediului; 
• Stabilirea şi implementarea unui mecanism pentru controlul eficient al 

respectării prevederilor legislative. 
Importanţa politicilor la nivel naţional şi european este dată şi de numărul mare de 

directive care sunt obligatorii pentru toate statele membre. Aceste directive au fost 
transpuse, la nivel naţional, în legislaţia româneasca. Modalitatea transpunerii acestor 
directive este prezentată în Aexa 1.  

Colectarea deşeurilor menajere se realizează cu un nivel foarte scăzut al colectării 
selective în punctele de precolectare (aceasta realizându-se doar în localităţile Bistriţa şi 
Beclean), iar transportul se realizează cu mijloace auto care, uneori nu sunt asigurate 
împotriva pierderilor de deşeuri pe traseele de transport. În cele mai multe situaţii 
amplasamentele nu corespund din punct de vedere al distanţei faţă de ape de suprafaţă şi 
localitate.  

 La nivelul judeţului există un număr de 5 depozite menajere  neconforme în zona 
urbană. Aceste depozite îşi înceteaza activitatea etapizat, conform prevederilor Hotărârii 
de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.  
 În tabelul de mai jos este prezentată capacitatea disponibilă a fiecărui depozit din 
anul 2005 până la momentul sistării activităţii, anul prevăzut pentru sistarea depozitării, 
precum şi suprafaţa totală estimată a fi afectată la momentul sistării depozitării. 

Cea mai mare problemă este legată de depozitarea deşeurilor. În conformitate cu 
HG 349/2005 depozitul de deşeuri al oraşului Năsăud va fi închis în anul 2008 când încă 
depozitul centralizat, prevăzut în proiectul Sistem Integrat de Management al Deşeurilor 
solide nu va fi încă funcţional. După închidere, administraţia publică locală are obligaţia 
de a găsi soluţii viabile pentru rezolvarea problemelor legate de depozitarea deşeurilor 
menţionate, prin implementarea unui sistem tranzitoriu de gestionare a acestor deşeuri, 
până la amenajarea unui depozit ecologic zonal la nivelul judeţului Bistriţa Năsăud  prin 
proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Bistriţa Năsăud„ , în 
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cadrul  măsurii ISPA 2003/RO/16/P/PA013-06  ”Asistenţa  tehnică  pentru pregatirea 
proiectelor în sectorul de deşeuri în România”. 

Aceasta poate reprezenta o problemă în condiţiile în care este previzionată o 
creştere a cantităţii de deşeuri pentru oraşul Năsăud astfel:  

 
 

Tabel nr.1.7.2.a   Cantitatea medie de deşeuri menajere  
 

Deşeuri menajere  Anul 2006 2010 2015 2020 2025 2026 

t/an 3,267 3,342 3,438 3,536 3,638 3,659 Năsăud 
m3/an 9,336 9,548 9,822 10,104 10,395 10,454 

Total judeţ 
      T/AN 71,631 73,156 75,132 77,176 79,290 79,721 

Sursa: Masterplan judeţul Bistriţa Năsăud 
 

Dacă problema deşeurilor va fi rezolvată prin implementarea proiectului 
„Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor” totuşi rămâne o mare problemă 
neutralizarea actualului depozit de deşeuri pentru care Primăria oraşului este 
responsabilă.  

 
1.7.3 Spaţiile verzi  

 
Tabel nr.1.7.3.a  Suprafaţă spaţii verzi Năsăud (scuaruri, spaţii verzi zonale sau de 

cartier) şi zone de agrement aparţinând domeniului public 
 

Nr. 
crt.  

Spaţiul verde Suprafaţa
(ha) 

Anul 
înfiinţării 

Administrator 

1. Scuar (zona Centrul nou) 1,0112 1962 Consiliul Local 
Năsăud 

2. Scuar (zona Centrul 
vechi) 0,3339 1978 Consiliul Local 

Năsăud 

3. Zone de cartier 1,6278 1964 Consiliul Local 
Năsăud 

4. Stadion 3.0 1968 Consiliul Local 
Năsăud 

 
La începutul anului 2008 suprafaţa spaţii verzi/mp/locuitor este de 5, 68 mp, mult 

sub suprafaţa prevăzută în documentele legale care prevăd2 ca: 
Până în anul 2010 suprafaţa spaţiilor verzi trebuie să ajungă la 20 mp/pers;  
Până în anul 2013 suprafaţa spaţiilor verzi trebuie să ajungă la 26 mp/pers. 

Această situaţie reprezintă o provocare şi deja Primăria oraşului lucrează la 
proiectarea unor soluţii care să fie implementate prin Fondul de mediu.  
 
 

                                                 
2 Ordonanta de Urgenţă 195 2005 cu modificările ulterioare  
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Puncte tari (potenţial) 

 
• Tendinţa de reducere a numărului de depăşiri a poluanţilor;  
• Sistem de încălzire bazat pe gaze naturale în toată localitatea;  
• Reţea hidrografică bogată; 
• Apă de calitate corespunzătoare distribuită în reţea;  
• Deţinerea unor suprafete în arii naturale protejate; 
• Diversitate biologică ridicată; 
• Un sit declarat ca parte integrantă a reţelei NATURA 2000 pe Someşul 

Mare;  
• Suprafaţă relativ scăzută de soluri degradate; 
• Potenţial turistic ridicat, generat de existenţa peisajelor cât şi  de 

menţinerea tradiţiilor specifice zonei; 
• Implicarea în cadrul Asociaţiei Pro Someş.  

 
Puncte slabe (nevoi) 
 

• Nivelul relativ scăzut al investiţiilor, după 1990, în toate sectoarele de mediu 
comparativ cu necesarul de investiţii pentru conformarea cu standardele 
europene; 

• Surse punctuale multiple de poluare datorate centralelor de apartament; 
• Lipsa unui sistem integrat de gestiune a deşeurilor; 
• Slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici privind gestionarea 

adecvată a deşeurilor; 
• Sistem incipient de colectare selectivă a deşeurilor menajere; 
• Degradarea cursurilor de apă în aval de staţia de epurare; 
• Lipsa reţelelor de canalizare în zone cu reţele de alimentare; 
• Suprafaţă scăzută a spaţiilor verzi raportată la numărul de locuitori ai 

comunităţii;  
• Capacitatea administrativă insuficientă, la nivel local, în implementarea 

legislaţiei de mediu; 
• Capacitate scăzută de accesare a fondurilor europene şi de a elabora proiect;  
• Lipsa unor politici locale în domeniul protecţiei mediului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul II 
 

Analiza disparităţilor 
socio-economice 
Analiza SWOT 
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2.1. Cooperare teritorială  

 
2.1.1. Contextul  

 
 Politica de coeziune1 este descrisă în art. 158 al Tratatului care prevede că pentru 
a promova o dezvoltare armonioasă generală Comunitatea va dezvolta acţiuni care vor 
conduce la întărirea coeziunii economice şi sociale scopul său fiind reducerea 
disparităţilor privind nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni incluzând mediul 
rural. 
 Articolul 160 din Tratat prevede că Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDER) este destinat să redreseze principalele dezechilibre regionale din Comunitate. 
Astfel, FEDER contribuie la reducerea diferenţei între nivelurile de dezvoltare a 
diferitelor regiuni şi la recuperarea decalajului de către regiunile cele mai puţin 
favorizate, inclusiv zonele rurale şi urbane, zonele industriale în declin, precum şi 
regiunile afectate de un handicap geografic sau natural, precum regiunile insulare şi 
zonele muntoase, zonele cu densitate mică a populaţiei şi regiunile de frontieră.  
  Reglementarea Consiliului (Ec) Nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006 care stabileşte 
prevederile generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de Coeziune reţine în memorandumul explicativ necesitatea „de a 
ţine seama, de o manieră adecvată, în cadrul celor trei obiective, atât de caracteristicile 
economice şi sociale cât şi caracteristicile teritoriale. 
 În implementarea politicii de coeziune există mai multe reglementări europene şi 
naţionale de care potenţialii beneficiari trebuie să ţină seama, şi anume: 
 
 Regulamentul   (CE)  NR. 1081/2006  AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 
AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1784/1999; 
 
 Regulamentul   (CE)  NR. 1080/2006  AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 
AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi 
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999; 
  

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă care se bazează pe liniile directoare, pe 
termen lung al Conceptului Strategic de Dezvoltare Spaţială şi integrare în structurile 
spaţiale Europene 2007- 2025. Acest document demonstrează modul în care România 
intenţionează să integreze obiectivele dezvoltării durabile aşa cum sunt ele definite de 
către Agenda de la Lisabona şi Strategia  Gothenburg. Cadrul Strategic Naţional de 
Referinţă explică provocările economice cărora România trebuie să le facă faţă şi 
disparităţile care există între cele 8 regiuni de dezvoltare. 
  
 Comunicarea Comisiei2 privind Politica de Coeziune pentru susţinerea dezvoltării 
şi locurilor de muncă: Liniile Stategice Comunitare , 2007-2013 susţine, în lumina 

                                                 
1 EUROPEAN UNION — CONSOLIDATED VERSIONS OF THE TREATY ON EUROPEAN 
UNION AND OF THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY (consolidated 
text) Jurnalul Oficial C 321E din 29 decembrie 2006 
2 Brussels, 05.07.2005 COM(2005) 0299 
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strategiei de la Lisabona reînnoită faptul că programele cofinanţate prin politica de 
coeziune trebuie să se supună următoarelor priorităţi: 

• Îmbunătăţirea  atractivităţii regiunilor şi oraşelor din Statele Membre prin 
îmbunătăţirea accesibilităţii, asigurarea nivelului calitativ adecvat serviciilor, şi 
prezervarea potenţialului lor de mediu; 

• Încurajarea  inovaţiei , antreprenoriatului   şi  creşterea economiei bazate pe 
cunoaştere prin capacitatea de inovare şi cercetare, incluzând tehnologii noi de 
comunicare;  

• Crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bune şi atragerea unui număr cât 
mai mare de oameni în activităţi lucrative sau antreprenoriale, îmbunătăţirea 
adaptabilităţii lucrătorilor şi companiilor şi creşterea investiţiei în capitalul uman. 

   
Liniile Directoare Strategice ale Comunităţii menţionează că una din trăsăturile 

distinctive ale politicii de coeziune este capacitatea ei de adaptare la nevoile  
caracteristice teritoriilor corespunzător problemelor sau oportunităţilor care rezultă din 
situarea lor geografică.  Trebuie să înţelegem că şi în condiţiile în care regiunile, oraşele 
şi comunele au început deja să coopereze în diverse domenii, ele intră în concurenţă în 
ceea ce priveşte activitatea economică, piaţa muncii şi infrastructurile. 
 Tendinţele pe termen lung ale dezvoltării spaţiale din UE sunt influenţate în 
principal de următorii trei factori: 

• o integrare economică progresivă şi drept consecinţă, o mai mare 
cooperare între statele membre; 
• importanţa crescândă a colectivităţilor locale şi regionale şi a rolului lor 
în dezvoltarea spaţială, precum şi 
• lărgirea previzibilă a UE şi evoluţia relaţiilor sale cu vecinii. 

Obiectivele urmărite de dezvoltarea durabilă conţin şi dimensiunea teritorială fiind 
evidenţiate prin triunghiul  care simbolizează: 

• Coeziunea economică şi socială; 
• Protejarea bazelor naturale ale vieţii şi ale 

patrimoniului cultural; 
• Competitivitate mai echilibrată a teritoriului 

european. 
Principiile directoare pentru o politică de dezvoltare spaţială 
a Uniunii Europene şi ţărilor candidate, adoptate la 
Conferinţa informală a miniştrilor responsabili cu 
amenajarea teritoriului Uniunii Europene „Schema de 
dezvoltare a spaţiului comunitar  (ESDP) – POTSDAM, 10/11 
MAI 1999 sunt: 

• dezvoltarea unui sistem urban echilibrat şi policentric şi o nouă relaţie oraş  
mediul rural; 
• asigurarea unei parităţi a accesului la infrastructuri şi informaţii; 
• dezvoltarea durabilă, gestionarea inteligentă şi protejarea naturii şi a 
patrimoniului cultural. 

În vederea unei dezvoltări spaţiale echilibrate au fost adoptate  la Conferinţa europeană a 
miniştrilor responsabili cu amenajarea teritoriului – CEMAT, Hanovra 2000,  
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„PRINCIPII DIRECTOARE PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIALĂ DURABILĂ A 
CONTINENTULUI EUROPEAN”. Acestea sunt: 

•  promovarea coeziunii teritoriale printr-o dezvoltare socio-economică echilibrată 
şi prin ameliorarea competitivităţii; 
• susţinerea dezvoltării generate de funcţiunile urbane şi de îmbunătăţirea 
relaţiilor rural-urban; 
•  asigurarea unor condiţii de accesibilitate mai echilibrate; 
•  dezvoltarea accesului la informaţie şi cunoaştere; 
•  reducerea prejudiciilor provocate mediului; 
•  valorificarea şi protecţia resurselor şi patrimoniului natural; 
•  valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare; 
•  dezvoltarea resurselor energetice cu conservarea siguranţei; 
•  promovarea turismului calitativ şi durabil; 
•  limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale. 
 

2.1.2. Încadrarea în regiune, în sistemul urban regional şi 
naţional  

 
 Punerea în aplicare efectivă şi eficientă a acţiunilor susţinute de FEDER depinde 
de buna guvernare, de parteneriatul între toţi partenerii teritoriali şi socio-economici în 
cauză şi, în special, de autorităţile regionale şi locale, precum şi de orice alt organ în 
cauză, în diferitele etape de punere în aplicare a programelor operaţionale cofinanţate de 
FEDER3. 
 Pentru a înţelege modul în care enormul buget al Instrumentelor Structurale, de 
347 miliarde Euro, este gândit să sprijine reducerea disparităţilor între regiuni, în termeni 
de dezvoltare regională, trebuie mai întâi să  înţelegem  trendurile sociale şi economice 
care au loc la nivelul acestor regiuni la nivel european.  
 Aderarea României la Uniunea Europeană presupune grăbirea procesului de 
integrare economică, socială, culturală  şi spaţială. Aceasta implică, pentru toate 
regiunile României, pe de o parte evidenţierea efectelor teritoriale ale integrării în 
termenii acceptati de UE, iar pe de alta parte identificarea elementelor specifice care pot 
să se constituie în avantaje competitive. Pentru a evidenţia trendurile caracteristice unei 
regiuni se utilizează date statistice care trebuie să corespundă la nivel european.  
 Cele 8 regiuni de dezvoltare reprezintă cadrul pentru elaborarea, implementarea, 
monitorizarea şi evaluarea strategiilor de dezvoltare regională şi a programelor de 
coeziune economică şi socială prin care aceastea se implementează. 
 Toate regiunile NUTS II din România, inclusiv Bucureşti – Ilfov,  au un Produs 
Intern Brut (PIB) mai mic de 75% din media comunitară. De aceea, ele sunt eligibile 
pentru finanţare din Fonduri Structurale în cadrul Obiectivului „Convergenţă”, aşa cum 
este specificat în art. 5  al Regulamentului Consiliului Nr 1083/20064.  
 Toate statisticile la nivel regional în Uniunea Europeană se bazează pe 
nomenclatorul unităţilor teritoriale statistice (NUTS). Împărţirea în unităţi teritoriale 
                                                 
3 REGULAMENTUL (CE) NR. 1080/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI 
din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1783/1999 
 
4 Brussels, COM(2006) 1083/2006, Regulamentul Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi care înlocuieşte Regulamentul Nr. 1260/1999 
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statistice utilizează criterii diferite care permit împărţirea teritoriului naţional în regiuni. 
Aceste regiuni pot fi:  
 
Regiuni normative care  sunt expresia voinţei politice; limitele lor sunt fixate în 
concordanţă cu sarcinile  comunităţilor locale, cu dimensiunea populaţiei precum şi 
factori istorici, culturali putând desigur să fie luaţi în considerare şi alţi factori; 
 
Regiuni analitice  (sau funcţionale) se definesc în concordanţă cu cerinţe analitice; ele se  
grupează după criterii geografice (ex., altitudine sau tipul solului) sau utilizând criterii 
socio economice (ex., omogenitate, complementaritate sau polarizarea economiilor 
regionale). 

Regulamentul  NUTS stipulează urmatoarele limite minime şi maxime ale populaţiei 
pentru regiuni statistice (NUTS): 

Tabel nr.2.1.2.a 

Nivel Minimum Maximum 

NUTS 1 3 milioane 7 milioane 

NUTS 2 800 000 3 milioane 

NUTS 3 150 000 800 000 
Sursa: Regulamentul NUTS 

  
 

Oraşul Năsăud este o  Unitate Administrativ Teritorială care nu face obiectul 
regulamentului NUTS.  Oraşul face parte din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) 
care a fost creată în baza Legii 151/1998 (modificată prin Legea 315/2004) prin asocierea 
voluntară a administraţiilor publice locale din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, 
Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj. Trebuie menţionat că această regiune  nu este unitate 
administrativ-teritorială şi nu are personalitate juridică. Regiunea acoperă 14% din 
teritoriul României, numărul de locuitori fiind de 2,74 milioane (12,7%) situându-se pe 
locul patru la nivel naţional în privinţa suprafeţei şi a populaţiei. 
 Conform criteriilor OECD, Regiunea Nord-Vest  este o regiune semnificativ 
rurală, cu un grad de ruralizare mai ridicat chiar şi decât media naţională, cu o pondere a 
populaţiei rurale în total populaţie de 47,2% (2004), în scădere totuşi faţă de anii 
precedenţi. 
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Harta nr. 2.1.2.a- Împărţirea Romaniei în Regiuni de Dezvoltare 

 
 

1 – NORD-EST (MOLDOVA NORD)
2 – SUD-VEST (MOLDOVA SUD-DOBROGEA)
3 – SUD (MUNTENIA)
4 – SUD-VEST (OLTENIA)
5 – VEST (BANAT)
6 – NORD-VEST (TRANSLVANIA DE NORD)
7 – CENTRU (TRANSILVANIA-CENTRU)
8 – BUCURESTI-ILFOV

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Oraşul Năsăud este unul dintre cele patru oraşe ale judeţului Bistriţa Năsăud, al 
treilea ca mărime, fiind considerat, din punct de vedere al strategiei regionale un pol de 
dezvoltare urbană. Este considerat, din punct de vedere al dezvoltării regionale un oraş de 
rangul III.  

Aşa cum este menţionat în  documentul: Cadrul regional strategic de dezvoltare al 
regiunii de dezvoltare Nord Vest 2007 - 20135, regiunea este structurată, în  profil 
teritorial, în jurul a trei centre de polarizare: municipiile Cluj-Napoca, Oradea şi Baia-
Mare. Fiecare dintre aceşti poli are un potenţial semnificativ de influenţă nu doar 
regională, ci şi extra-regională, influenţând, la nivel intra şi inter regional dezvoltarea 
regiunii. 
 
  

Harta nr: 2.1.2.b - Planul de amenajare a teritoriului Regiunii Nord Vest 
 

 

 

                                                 
5 Realizat de către Agenţia de dezvoltare Nord Vest  
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Analiza detaliată elaborată în Planul de Amenajare a Teritoriului Regiunii Nord-
Vest distinge existenţa a 10 categorii de centre de influenţă, din care nouă cu caracter 
urban şi unul cu caracter rural.  
 Din acest punct de vedere oraşul Năsăud se numără printre  oraşele  cu influenţă 
zonală care  deservesc cu funcţii urbane un număr de 8 până la 16 comune  alături de 
Beiuş, Salonta şi  Carei.  

Corespunzator acestui document, oraşul Năsăud se află în zona teritorială de 
planificare Năsăud – Sălăuţa  asigurând deservirea comunelor, Feldru, Salva, Telciu, 
Romuli, Rebrişoara, Parva, Zagra, Coşbuc, Poienile Zăgrii, Runcu Salvei, Dumitra, 
Rebra.  
 
 

Harta nr. 2.1.2.c - Definirea conceptului strategic de dezvoltare spaţială 
 

 
Sursa: Ministerul Lucrarilor Publice  

 
 

 Pentru a analiza care este locul oraşului Năsăud în  sistemul naţional trebuie să 
înţelegem care sunt categoriile de teritorii propuse să structureze explicit politicile de 
dezvoltare spaţială a Europei. Conform documentului „PERSPECTIVA DE DEZVOLTARE 
SPAŢIALĂ A EUROPEI”, care  a fost adoptat şi de ţara noastră în vederea integrării, 
categoriile de teritorii sunt structurate pe criteriile ponderii caracterului urban sau rural şi 
al accesibilităţii astfel: 

1. zone / regiuni metropolitane, formate în relaţie cu ariile metropolitane europene; 
2. zone urbane policentrice, formate în relaţie cu ariile funcţionale urbane  

transnaţionale / naţionale sau regionale / locale; 
3. zone rurale urbanizate; 
4. zone rurale; 
5. zone periferice. 

 
Din punct de vedere al potenţialului de creştere a coeziunii spaţiale, România este 

prezentă la scară europeană prin: 
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• două arii metropolitane Bucureşti şi Timişoara;  
• 12 arii funcţionale urbane între 150.000 – 320.000 locuitori, cu rol naţional şi 

importanţă transnaţională de diferite grade;  
• 45 arii funcţionale urbane. 

 
Dacă cele două arii metropolitane sunt la o distanţă considerabilă de oraşul 

Năsăud, neputând să-l  influenţeze în mod direct, studiile arată că în viitorul apropiat alte 
centre regionale, cu peste 300.000 de locuitori (Brasov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, 
Galaţi, Brăila şi Iaşi) pot aspira la statutul de metropolă regională.  În acest sens trebuie 
recunoscut rolul pe care municipiul Cluj Napoca îl poate juca în dezvoltarea oraşului 
Năsăud, prin influenţa pe care o va exercita în regiune. La acestea se adaugă şi unele 
localităţi cu peste 200.000 locuitori, cu premise favorabile, (aeroport internaţional, situare 
pe coridoare trans-europene de transport, cu învăţământ universitar şi anumite funcţiuni 
specializate „de excelenţă”, de ex. Bacău, Oradea, Ploieşti), care pot face totodată 
obiectul reindustrializării şi dezvoltării unor servicii de importanţă supranaţională. 
 Oraşul Năsăud ca şi alte oraşe mici, este afectat de  următoarele tipuri de 
probleme: 

• diferenţierea şanselor de dezvoltare în funcţie de influenţa marilor centre 
regionale şi a căilor de comunicaţie, în special a nodurilor intermodale; 

• viabilizarea oraşelor mici şi mijlocii mono-funcţionale prin susţinerea 
reindustrializării şi dezvoltării serviciilor; 

• viabilizarea oraşelor mici şi crearea viitoarelor noi centre urbane cu funcţia de 
asigurare cu servicii a arealului rural înconjurător. 

 Din această perspectivă este foarte clar că strategia de dezvoltare a  oraşului 
Năsăud trebuie să ţină cont şi de influenţa pe care municipiul Bistriţa, ca pol regional de 
dezvoltare, o are precum şi de influenţa viitoarei metropole Cluj Napoca prin prisma: 

• Ameliorării bazei economice, a mediului şi a infrastructurii serviciilor; 
• Diversificarea bazei economice şi susţinerea dezvoltării locale; 
• Construirea de strategii globale de dezvoltare urbană cu asigurarea diversităţii 

sociale şi funcţionale, precum şi a susţinerii procesului de urbanizare; 
• Promovarea gestiunii inteligente a ecosistemului urban; 
• Crearea unei mai bune accesibilităţi în oraş; 
• Intrarea în exerciţiu a unor metode eficiente de stopare a extinderii urbane 

necontrolate. 
 În acest sens oraşul Năsăud trebuie să facă eforturi susţinute pentru a crea un plan 
de dezvoltare integrată care să furnizeze, pentru administraţie, un  instrument eficient de 
programare în sprijinul dezvoltării durabile a oraşului prin componente economice, 
sociale, culturale cu accent pe protejarea mediului, urmărind fie evoluţia şi extinderea 
cadrului urban către localităţile din împrejurimi, fie integrarea central-periferică şi  cea a 
categoriilor mai slabe de populaţie în viaţa economico-socială a oraşului. Prezenta 
strategie de dezvoltare durabilă se va constitui într-un element important care va sta la 
baza acestui plan integrat.  
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2.1.3. Relaţia cu strategiile, programele şi planurile regionale şi  
naţionale 

 
 Oraşul Năsăud nu se poate dezvolta singur, fără a ţine seama de trendul de 
dezvoltare regională, locală, naţională şi europeană. Relevanţa proiectelor prin care 
oraşul se va dezvolta va fi evaluată prin prisma politicilor locale, regionale, naţionale şi 
europene către care oraşul trebuie să tindă. Astfel o serie de documente programatice sunt 
importante pentru stabilirea strategiei de dezvoltare durabilă, putând enumera printre ele: 
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, a fost aprobat de Guvernul României în luna 
decembrie 2005 şi stabileşte următoarele priorităţi naţionale: 

• Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate 
pe cunoaştere; 

• Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 
• Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 
• Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii 

sociale şi întărirea capacităţii administrative; 
• Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul 

agricol; 
• Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 

  
 Cadrul Strategic National de Referinţă6 este un document  strategic prin care se 
stabilesc priorităţile de intervenţie ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune în perioada 
de referinţă. CSNR face legătura între priorităţile naţionale de dezvoltare, stabilite în 
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, şi priorităţile la nivel european - Orientările 
Strategice Comunitare (OSC) privind Coeziunea 2007-2013 şi Liniile Directoare 
Integrate ale UE pentru Creştere Economică şi Locuri de Muncă 2005-2008. Analiza 
socio economică dezvoltată în CSNR identifică domeniile în care sunt necesare 
intervenţii structurale şi anume: 
 Infrastructura de bază (alimentare cu apă, canalizare, depozitare deşeuri) - este 
de calitate slabă şi serviciile  privind  furnizarea apei potabile, de canalizare şi de 
management al deşeurilor sunt ineficiente. Ineficienţa infrastructurii  transportului  rutier, 
feroviar, aerian şi naval, ca şi lipsa inter-conectivităţii, constituie frâne în calea 
dezvoltării.  Nivelul scăzut al cunoştinţelor în domeniul protecţiei mediului înconjurător, 
administrarea defectuoasă a acestuia, precum şi utilizarea ineficientă a resurselor de 
energie dublează efectul negativ.  
 Competitivitatea economică - dezvoltarea mediului economic este afectată de 
productivitatea scăzută, echipamentele şi tehnologia învechite, ineficienţa energetică, 
spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil şi lipsa unei 
infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finanţare 
şi investiţiile insuficiente în cercetare-dezvoltare şi tehnologiile informaţiei şi 
comunicării (TIC). 
 Capitalul uman - capacitatea limitată a sistemului de educaţie şi formare 
profesională continuă de a răspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe 
cunoaştere, atenţia redusă acordată educaţiei, insuficienta corelare între educaţie, 
formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă. Inegalitatea de şanse 

                                                 
6 CSNR propunere oficiala ianuarie 2007 
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duce la excluderea socială a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu 
dizabilităţi şi etnia rroma. 
 Capacitatea administrativă - serviciile publice sunt slab dezvoltate şi 
„neprietenoase”. Capacitatea administrativă insuficientă este reflectată în structuri de 
management neperformante, abilităţi nesatisfăcătoare ale funcţionarilor publici, 
cooperare interinstituţională inadecvată, care conduc într-un final la calitatea slabă a 
serviciilor furnizate societăţii, punând astfel în pericol dezvoltarea socio-economică. În 
mod special, este necesară consolidarea în continuare a managementului fondurilor 
comunitare pentru utilizarea eficientă a acestora în scopul promovării dezvoltării 
economice şi sociale. 
 Dimensiunea teritorială - ca urmare a restructurării industriei, au apărut foarte 
rapid decalaje între regiuni, acestea continuând să crească. Disparităţile dintre mediul 
urban şi cel rural sunt de asemenea mari şi în continuă creştere. Acest fenomen este şi 
mai pregnant atunci când se compară nivelul de dezvoltare al regiunii Bucureşti–Ilfov cu 
restul ţării. ISD sunt atrase, de obicei, în regiunile mai dezvoltate, ceea ce conduce la 
creşterea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Atât zonele urbane cât şi zonele rurale 
se confruntă cu probleme legate de infrastructură (din cauza investiţiilor insuficiente), de 
dezvoltare economică locală şi de mediul social. Totodată, zonele rurale depind excesiv 
de agricultură. În aceste zone, infrastructura şi serviciile de sprijin pentru afaceri sunt 
foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente. Este necesară o abordare mai structurată în 
ceea ce priveşte nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale şi inter-
sectoriale şi măsurilor derivate din acestea. 
 
 Obiectiv CSNR: Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială 
dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creşteri 
suplimentare de 15-20% a PIB până în anul 2015 
 Pentru a atinge acest obiectiv o serie de priorităţi strategice au fost stabilite, după 
cum urmează: 
 
 Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene – investiţiile în 
infrastructură ţintesc  îmbunătăţirea  calitataţii  reţelelor rutiere şi feroviare,  sprijinind  
dezvoltarea mediului de afaceri şi crearea de noi locuri de muncă. Ele vor îmbunătăţi, de 
asemenea, accesibilitatea şi inter-conectivitatea dintre drumurile naţionale, judeţene şi 
locale, căi ferate,  aeroporturi şi servicii navale, asigurând totodată legături mai bune cu 
rutele TEN-T. Astfel se va îmbunătăţi accesul la pieţe mai extinse şi toate acţiunile vor 
contribui la reducerea duratei călătoriilor şi costurilor de transport. In ceea ce priveste  
infrastructura de mediu investitiile vor contribui la îmbunătăţirea sistemelor de 
management al apei potabile şi a deşeurilor menajere, a eficienţei energetice ceea ce va 
conduce la îmbunătăţirea competitivităţii  economice.  
  
 Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti – strategia va 
contribui la dinamizarea antreprenoriatului, va sprijini crearea şi dezvoltarea de noi 
afaceri, în special prin investiţii în produse şi servicii cu o valoare adăugată mai mare. Va 
încuraja inovarea, cercetarea şi accesul la finanţare şi  TIC. Un sprijin deosebit va fi 
asigurat IMM- urilor pentru crearea de noi locuri de muncă. Turismul va fi sprijinit, de 
asemenea, acesta fiind un important motor al dezvoltării. 
 
 Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România – 
strategia va urmări sprijinirea sistemului de învăţământ şi formare profesională în scopul 
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îmbunătăţirii calităţii educaţiei şi calificărilor indivizilor, precum şi pentru asigurarea 
unei mai mari flexibilităţi a sistemului educaţional. 
 
 Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente – strategia va îmbunătăţi 
managementul în sectorul public. 
 
 Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate – scopul este stoparea şi, eventual, 
inversarea tendinţei de accentuare a disparităţilor de dezvoltare prin sprijinirea şi 
promovarea unei dezvoltări economice şi sociale echilibrate a Regiunilor. 
 
  În vederea planificării unitare, la nivelul regiunii Nord Vest a fost creat: Cadru 
Regional Strategic de Dezvoltare 2007-2013 al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 
Transilvania de Nord prin care se precizează că: „În urma analizei opţiunilor strategice de 
dezvoltare a Regiunii, aceasta a optat pentru un model de dezvoltare policentrică (o 
politică de dezvoltare susţinută de o reţea de localităţi care au rol de poli de dezvoltare), 
ce pune accentul pe creşterea economică prin specializarea funcţională a teritoriului. În ce 
priveşte dezvoltarea policentrică a aparut astfel, necesitatea consolidării  potenţialului de 
antrenare al municipiilor reşedinţe de judeţ (Baia Mare, Bistriţa, Cluj-Napoca, Oradea, 
Satu Mare, Zalău), precum şi necesitatea consolidării şi/sau creşterii potenţialului de 
antrenare a unui minim de alte nouă oraşe, care la sfârşitul perioadei de programare să fie 
clasificate pe un rang superior celui actual. Dezvoltarea acestora trebuie să ţină cont, în 
mod special de specializarea funcţională , sectorială a teritoriilor din aria de influenţă”. 
 Alături cele nouă oraşe menţionate anterior se poate număra şi oraşul Năsăud dacă 
acesta va aborda o strategie specifică de dezvoltare care se poate integra în Programul 
Operaţional Regional. Această strategie nu trebuie să se bazeze doar pe lucrări de 
infrastructura care, singure, nu pot să asigure o dezvoltare locală integrată. În acest sens 
este necesar ca pe lângă proiectele de infrastructură o atenţie deosebită să fie îndreptată 
catre dezvoltarea socială şi economică.  
 La nivel naţional,  scopul POR7 este să sprijine, pe cât posibil, o creştere 
echilibrată a tuturor zonelor ţării, nu atât prin redistribuirea resurselor publice, cât mai 
ales prin asigurarea, ca toate zonele să aibă un nivel minim de infrastructură de afaceri, 
socială şi capital uman, care să permită creşterea economică. În acest sens, trebuie să se 
asigure că există precondiţii adecvate şi că nu s-au creat prin anumite mecanisme care se 
întăresc unele pe altele (politica fiscală şi piaţa muncii) pericole de subdezvoltare. 
 În abordarea strategiei de dezvoltare locală a oraşului Năsăud este imperios 
necesar ca aceasta să ţină cont de principalele caracteristici ale POR, şi anume: 
 

 dimensiunea locală evidentă, în abordarea problemelor socio-economice din 
punct de vedere local şi  valorificarea resurselor şi oportunităţilor locale; 

 prioritatea dată regiunilor relativ rămase în urmă şi mai puţin dezvoltate, pentru a 
le asigură un set minim de precondiţii de creştere, neavând, în sine, un scop 
redistributiv; 

 complementaritatea domeniilor de intervenţie ale POR cu cele ale celorlalte 
Programe Operaţionale, şi sinergia cu acestea; 

 promovarea unei  abordari de jos în sus a dezvoltării economice. 
 

                                                 
7 Programul Operational Regional  



 
 

49

Strategia de dezvoltare, a infrastructurii locale trebuie să tină cont de  axele prioritare 
tematice  la nivel naţional, şi anume: 

     
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de  

       creştere 
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană. 

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport 
2.1  Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. 

Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 
3.1 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii  
serviciilor de sănătate; 
3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea  
infrastructurii serviciilor sociale; 
3.3 Imbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 
3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea  
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a  
infrastructurii pentru formare profesională continuă. 

Axa prioritară 4 – Consolidarea mediului de afaceri regional şi local 
4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanţă regională şi locală; 
4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluante şi neutilizate şi  
pregătirea pentru noi activităţi; 
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor; 
4.4 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii  
necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie  
turistică. 

Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 
5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi 
crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe; 
5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice 
pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial 
turistic şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice. 

Axa prioritară 6 – Asistenţă tehnică  
6.1 Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării  
Programului  Operaţional Regional; 
6.2 Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR. 

 
Aşa cum se precizează şi în documentele programatice, Programul Operaţional 

Regional singur nu poate rezolva toate problemele şi disparităţile apărute la nivel 
regional. Efectele sale se suprapun cu efectele celorlalte programe operaţionale: 
 Programul Operaţional sectorial Creşterea Competitivităţii Economice care 
asigură posibilitatea cofinanţării unor proiecte prin axele prioritare şi domeniile de 
intervenţie: 
Axa prioritară 1: Dezvoltarea unui sistem inovativ şi eco-eficient de producţie 

Domeniile majore de intervenţie: 
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1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a    
întreprinderilor, în special IMM-uri; 
1.2. Accesul IMM-urilor la finanţare; 
1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil. 
 

Axa prioritară 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru Competitivitate 
Domeniile majore de intervenţie: 

2.1 CD în parteneriat între universităţi/ institute de cercetare-
dezvoltare şi întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate 
aplicabile în economie; 
2.2 Investiţii pentru infrastructura de CDI; 
2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de CDI (în special  IMM-
urile). 

 
Axa prioritară 3: Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţiilor pentru sectorul public 
si privat 

Domeniile majore de intervenţie: 
3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei; 
3.2. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice; 
3.3. Dezvoltarea e-economiei. 

 
Axa prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei aprovizionării 

în contextul combaterii schimbării climatice 
Domeniile majore de intervenţie: 

4.1. Energie eficientă şi sustenabilă (îmbunătăţirea eficienţei 
energetice şi a sustenabilităţii sistemului energetic); 
4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru 
producerea de energie „verde”; 
4.3. Diversificarea reţelelor de interconectare în scopul creşterii 
siguranţei în aprovizionarea cu energie. 
 

Axa prioritară 5: Asistenţă tehnică 
 

 Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane  îşi va 
aduce propria contribuţie la creşterea competenţelor pe piaţa muncii, prin furnizarea de 
educaţie de calitate pentru elevi, studenţi şi pentru resursele umane din educaţie şi din 
FPC pentru cei existenţi pe piaţa muncii, prin promovarea măsurilor active pentru şomeri 
şi persoanele inactive, precum şi prin promovarea incluziunii sociale şi a integrării pe 
piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, în total 1.650.000 de 
persoane participante la proiectele finanţate în cadrul POSDRU. 

 
Axa Prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice 
şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere 

1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate; 
1.2 Calitate în învăţământul superior; 
1.3 Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; 
1.4 Calitate în FPC; 
1.5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării. 
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Axa Prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 

2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă; 
2.2 Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii; 
2.3 Acces şi participare la FPC. 
 

Axa Prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor 
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale; 
3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii; 
3.3 Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor 
sociali şi societăţii civile. 

 
Axa Prioritară 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 

4.1 Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea 
serviciilor de ocupare; 
4.2 Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare. 

 
Axa Prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare 

5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare; 
5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelelor rurale în ceea 
ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă. 

 
Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale 

6.1.Dezvoltarea economiei sociale; 
6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurior vulnerabile pe 
piaţa muncii; 
6.3 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii; 
6.4 Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă  inclusivă a muncii. 

 
Axa Prioritară 7:Asistenţă tehnică 

7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea 
POSDRU; 
7.2 Sprijin pentru promovare şi comunicare POSDRU. 

 
 
 Programul Operaţional Sectorial Infrastructura de Transport va promova, în 

România,  un sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă, eficientă şi în 
condiţii de siguranţă a persoanelor şi bunurilor, la servicii de un nivel corespunzător 
standardelor europene, la nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul regiunilor 
României. 

 
Axa prioritară 1 - Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul 
dezvoltării unui sistem de transport durabil şi integrării acestuia cu reţelele de 
transport ale UE  
  1.1 Infrastructură rutieră de-a lungul Axei Prioritare nr.7; 
  1.2 Infrastructură feroviară de-a lungul Axei Prioritare nr.22; 
  1.3 Infrastructură navală de-a lungul Axei Prioritare nr.18. 
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Axa prioritară 2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport 
în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem naţional de transport 
durabil  
  2.1 Drumuri naţionale; 
  2.2 Căi ferate şi servicii; 
  2.3 Porturi fluviale şi maritime; 
  2.4 Infrastructura aeroportuară.  
 
Axa prioritară 3 - Modernizarea sectorului de transport în scopul creşterii protecţiei 
mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor  
  3.1 Promovarea transportului intermodal; 
  3.2 Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport;  
  3.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. 
 
Axa prioritară 4 - Asistenta Tehnica pentru POS-T 
  4.1 Sprijinirea managementului eficient, implementării, monitorizării şi   
   controlului POS-T; 
  4.2 Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate pentru POS-T. 
 
Programul Operaţional Sectorial Infrastructura de Mediu al cărui obiectiv global îl 
constituie protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în 
România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.  

 
Axa prioritară 1 – „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”; 

1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată. 
 
Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi 
reabilitarea siturilor contaminate istoric”; 

2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi 
extinderea infrastructurii de management al deşeurilor; 
2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. 

 
Axa prioritară 3 – „Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice 
prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor 
de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare”; 

3.1 Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-
spot). 

 
Axa prioritară 4 – „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia 
naturii”; 

4.1 Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea 
protejării biodiversităţii şi Natura 2000. 

 
Axa prioritară 5 – „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor 
naturale în zonele cele mai expuse la risc”; 

5.1 Protecţia împotriva inundaţiilor; 
5.2 Reducerea eroziunii costiere. 
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Axa prioritară 6 – „Asistenţa Tehnică”. 

 
 Programul Operaţional Sectorial dezvoltarea capacităţii administrative va 
contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul 
socio-economic al societăţii româneşti. 
  
Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de 
politici publice 
  1.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor; 
  1.2 Creşterea responsabilizării administraţiei publice; 
  1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale. 
 
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu 
accentul pus pe procesul de descentralizare 
  2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor; 
  2.2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor. 
 
Axa prioritară 3: Asistenţă tehnică 
  3.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general, evaluarea PO 

           DCA şi pentru pregătirea viitorului exerciţiu de programare; 
 3.2 Sprijin pentru comunicarea şi promovarea PO DCA 
 

 În dezvoltarea socio-economică în perioada 2007-2015 oraşul Năsăud va putea 
beneficia de importante resurse financiare pentru finanţarea unor proiecte din instrumente 
structurale. Pentru aceasta este foarte important ca autoritatea publică locală să identifice 
proiectele cele mai relevante în toate domeniile: 

• infrastructură de bază; 
• capitalul uman; 
• mediul economic; 
• administraţie; 
• dezvoltare. 

 
 

2.1.4. Infrastructura de circulaţie – transport şi telecomunicaţii  
 

2.1.4.1. Căi rutiere de acces  
 
 Dezvoltarea infrastructurii de transport în Europa este văzută ca un factor cheie în 
stimularea dezvoltării economice şi integrarea regiunilor în Uniunea Europeană. 
Infrastructura de transport reprezintă, pe de altă parte una din cauzele principale ale 
disparităţilor de dezvoltare inter şi intra-regionale. In Romania, accesul diferit al 
regiunilor la infrastructura de transport judeţeană, naţională şi internaţională dar şi de 
calitatea necorespunzătoare a acesteia crează în mod direct disparităţi intra şi 
interregionale.   
 Gradul de dezvoltare al transporturilor este strâns legat de  nivelul de viaţă 
materială al unei regiuni. Mobilitatea în spaţiu a persoanelor şi a bunurilor constituie nu 
numai o realitate cotidiană dar şi o necesitate care este strâns legată de planul economic. 
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De aceea, deschiderea unor noi căi de comunicaţie contribuie substanţial la progresul 
Regiunilor. Din punct de vedere al accesibilităţii pe drumurile  publice situaţia României 
nu este una privilegiată. Acest lucru se poate observa din harta de mai jos:  
 
 
 

Harta nr.2.1.4.a- Probleme de accesibilitate la nivel European 
 

 
Sursa:  Programul TRACECA 

 
 Una din problemele majore ale regiunii Nord Vest este legată de faptul ca nici 
unul din coridoarele pan Europene nu străbat regiunea. România este strabătută de 
coridorul IV pan European multimodal principal (rutier feroviar) Curtici (punct vamal 
feroviar) Nădlag (punct vamal rutier) – Arad – Deva – Sebeş – Sibiu – Râmnicu Vâlcea – 
Piteşti – Bucureşti – Constanţa asigurând regiunilor pe care le străbate posibilitatea 
deschiderii atât pe plan naţional cât şi internaţional.  
   
 

Harta nr.2.1.4.b - Coridoarele pan Europene 
 

 
Sursa: Programul TRACECA 
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 La nivel regional, al Regiunii Nord Vest, principalele probleme ale reţelei de 
drumuri publice sunt reprezentate de capacitatea insuficientă de a prelua traficul greu şi 
vehiculele de mare tonaj, de lipsa autostrăzilor, de iluminatul şi marcajele realizate 
necorespunzător, care conduc la micşorarea vitezei de rulare, creşterea timpului 
călătoriilor şi consum foarte mare de combustibil.  
 Pentru identificarea căilor rutiere , au fost consultate, HG 540/2000 privind 
încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor publice, OG 43/1997 privind regimul 
drumurilor , republicată în anul 1998, Legea 363 /2006  privind aprobarea Planului de 
Amenajare a Teritoriului Naţional.  
 
 

Harta nr.2.1.4.c - Planul de amenajare a teritoriului Naţional Căi Rutiere 

 
 

Sursa: Planul Naţional de amenajare a teritoriului 
 
 Pe de altă parte, accesibilitatea  oraşului Năsăud dinspre şi înspre  ceilalţi poli de 
dezvoltare regională este destul de redusă. Oraşul are o legătură directă cu Municipiul 
Cluj Napoca pe drumul DN 17 D care face legătura cu oraşul Beclean prin comuna Salva. 
Drumul are o lungime de 97,637 Km8 şi nu a fost modernizat aflându-se  într-o stare 
avansată de uzură datorită exploatării intensive. Trebuie menţionat că o altă posibilitate 
de a ajunge în municipiul Cluj Napoca este pe drumul naţional DN 17(E58) care trece 
prin municipiul Bistriţa, impunând o ocolire de 25 Km. Nici acest drum nu este 
modernizat dar porţiunea dintre Bistriţa şi Cluj Napoca se află în prezent, în proces de 
modernizare. Aceste drumuri  sunt singurele care fac legătura  între oraşul Năsăud, zona 
de graniţă şi celelalte regiuni Europene din Vest.   
 Legătura oraşului Năsăud cu Moldova şi cu estul Europei , în scopul dezvoltării 
de relaţii comerciale, legătura cu zonele turistice şi cu partea de Est a României se face 
tot prin Municipiul Bistriţa pe DN 17C (Năsăud - Bistriţa) şi DN 17 (E58)  Bistriţa – 
Vatra Dornei - Câmpulung Moldovenesc - Gura Humorului - Suceava. Există o 
posibilitate directă de  acces spre Moldova, pe drumul DN 17D care leagă oraşul Năsăud 

                                                 
8 HG 540/2000  
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cu Sângeorz Băi şi comuna Şanţ. Începând din această comună, drumul este 
nemodernizat iar după Valea Mare este aproape impracticabil pentru mijloace auto. 
Drumul continuă peste pasul Rotunda  (1271 m) ajungând in DN 18 care face legătura 
între Borşa (jud Maramureş) şi Carlibaba (jud. Suceava).  Drumul  este impracticabil 
transportului auto fiind folosit doar de utilajele de exploatare a lemnului. Realizarea 
acestei legături ar scurta drumul şi ar revigora turismul în întreaga zonă.  
 Deoarece acest drum ar afecta în mod pozitiv dezvoltarea turismului în zonă 
(sector) ţintă in Strategia de Dezvoltare Regională a regiunii Nord Vest, oraşul Năsăud, 
ca pol de dezvoltare urbană ar trebui să angreneze în acest demers, toate localităţile 
judeţului Bistriţa- Năsăud posibil implicate: Rebrişoara, Feldru, Ilva Mică, Sângeorz Băi, 
Maieru, Rodna şi  Şanţ alături de Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud, Consiliul Judeţean 
Maramureş şi Consiliul Judeţean Suceava.  
 O altă cale de acces care va fi disponibilă pentru oraşul Năsăud va fi autostrada 
Transilvania cu o lungime de 415 Km. Tronsonul Cluj Napoca - Borş are o lungime totală 
de 164 km şi va fi punctul cel mai apropiat de acces de la Năsăud prin Cluj Napoca. 
Posibilitatea accesului către autostradă va permite o  mai mare accesibilitate a oraşului, în 
viitor către alte regiuni. Problema majoră este legată de faptul că drumul de acces de la 
Năsăud la Beclean pe drumul DN 17 D este un drum nemodernizat care impune restricţii 
de viteză. În acest sens oraşul Năsăud ar trebui să se asocieze cu autorităţile locale din 
aval Salva, Mocod, Piatra, Săsarm , oraşul Beclean pentru a susţine ideea modernizării 
acestui drum  împreună cu Consiliul judeţean Bistriţa Năsăud.   
 
 

2.1.4.2. Căi rutiere în oraşul Năsăud  
 
 Congestionarea traficului, creşterea numărului de accidente, degradarea mediului 
în oraş sunt probleme cauzate de absenţa drumurilor cu capacitate sporită din interiorul 
acestuia  sau a centurii din jurul lui care să preia o parte din autovehiculele care străbat 
oraşul. Infrastructura rutieră a oraşului  este slab dezvoltată: din lungimea totală de 
31,024 (anexa 1) km a străzilor orăşeneşti  în anul 2007, peste 1680 ml erau 
nemodernizate. 
In ceea ce privesc căile de acces acestea sunt: 

• drumuri europene:   0 km; 
• drumuri naţionale:   8 km; 
• drumuri judeţene:    0 km; 
• drumuri orăşeneşti:           31, 24  km. 
În prezent există preocupări pentru realizarea unei centuri ocolitoare a oraşului pentru 

devierea traficului greu existând un studiu de prefezabilitate finalizat. Există în prezent 
trei variante: 

Varianta Sud I – 29.601.104 lei fără TVA; 
Varianta Sud II – 36.376.097 lei fără TVA; 
Varianta Nord/Est – 87.444.483 lei fără TVA , dar încă nu s-a ajuns la nici o 
concluzie legată de varianta acceptabilă, deşi propunerile au fost supuse unei 
audieri publice. (Harta anexată în anexa 2) 
Printre străzile oraşului care necesită modernizări se numără: străzile  Comoara, 

A. Mureşanu, A. Iancu, Viei, E. Rebreanu  
În prezent se efectuează lucrări de amenajare la patru poduri  de beton armat peste 

Valea Caselor, în zona periurbană a oraşului Năsăud făcând legătura între extravilanul 



 
 

57

oraşului Năsăud latura Nord Vest, terase forestiere şi suprafeţe agricole unde se află o 
şcoală în care învaţă 12 copii, iar peste dealul Muncel face legătura cu Rebrişoara.  Acest 
drum este unul de acces către peştera Tăuşoare un monument natural ce poate conduce la 
creşterea turismului în zonă. Pe lângă construcţia celor patru poduri din beton armat 
proiectul prevede construirea a trei podeţe, amenajarea văii cu apărări de maluri din beton 
pe ambele părţi.  
 O altă problemă a oraşului este accesul către cartierul Luşca (zona periurbană) 
peste Someşul Mare. În prezent accesul se realizează în cartier pe drumul naţional DN 
17C un drum aglomerat care impune o ocolire de 4,5 Km pentru locuitorii cartierului. 
Consiliul local a realizat studiul de fezabilitate pentru un pod cu o singură bandă care 
fluidizează accesul către cartier şi ar reduce distanţa.  
Tot pentru creşterea accesibilităţii în cartier, CL Năsăud realizează în prezent asfaltarea 
DC 2 F, km 0+000-3+000, Năsăud-Luşca , drumul fiind doar pietruit şi într-o stare 
avansată de degradare. 
 
 

2.1.4.3. Accesul pe calea ferată 
 
 În ce priveşte reţeaua feroviară, întreg teritoriul Romaniei se află într-o situaţie 
nefavorabilă faţă de situaţia Europeană aşa cum se poate observa din harta de mai jos. 

Harta nr.2.1.4.d - Problema accesibilităţii pe calea ferată 

 

 

La nivel naţional este prevazută prin PLAN DE AMENAJARE A 
TERITORIULUI NAŢIONAL SECŢIUNEA I - REŢELE DE TRANSPORT- 
DIRECŢII DE DEZVOLTARE A REŢELEI DE CĂI FEROVIARE dezvoltarea 
viitoare a reţelelor de transport pe calea ferată.  
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Harta nr.2.1.4.e - Căi ferate 

 

Se poate observa că deşi există o prevedere viitoare de modernizare a linei de cale 
ferată care tranzitează oraşul Năsăud, pentru trenuri de viteză de până la 160 km /h totuşi 
zona va fi în continuare deficitară privind trenurile de mare viteză sau legăturile la 
coridoarele de transport IV şi IX care tranzitează ţara noastră.  
 În ceea ce priveşte regiunea a fost iniţiat un program de modernizare a gărilor. 
Oricum, starea generală a infrastructurii feroviare este slabă, liniile ne-electrificate 
reprezentând aproape 90% din reţeaua regională. Principalele probleme rămân însă 
legăturile deficitare în zonă (mai ales cele interjudeţene) şi existenţa a numeroase zone cu 
restricţii de viteză. Din punct de vedere al lungimii liniilor electrificate Regiunea Nord-

Vest (Transilvania de Nord) se 
situează pe ultimul loc la nivel 
naţional având o pondere de doar 4,2% 
din reţeaua naţională, în condiţiile în 
care regiunea este teritoriul de 
,,legătură” infrastructurală al României 
cu Vestul european. Materialul rulant 
este încă insuficient.  
 

 

  

Foto: Gara Năsăud 
Sursa: Dl. Rotari Dumitru  

 

În prezent prin oraşul Năsăud trece un numar de 26 de trenuri din care 10 trenuri 
accelerate, 2 trenuri rapide şi 10  trenuri personale. Trenurile accelerate şi cele rapide se 
deplasează pe o rută întinsă făcând legătura între Iaşi şi Timişoara. Această legătură este 
foarte importantă deoarece oraşul Timişoara  este un pol de dezvoltare deosebit de 
important. Transportul mărfurilor pe calea ferată se realizează prin Societatea Naţională 
de Transport Feroviar de Marfă, CFR-Marfa S.A. care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul serviciilor şi are ca principal obiect de activitate transportul public de marfă şi 
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bunuri pe calea ferată, în trafic intern şi internaţional. În oraşul Năsăud transportul de 
marfă  pe calea ferată se realizează prin facilităţile puse la dispoziţie de staţia CFR 
Năsăud.   

2.1.4.4. Accesul aerian  
 
 Aeroporturile care au legături internaţionale constituie un important factor de 
atracţie pentru investiţiile străine directe, conexiunile feroviare sunt un factor important 
în realizarea exporturilor de mărfuri iar calitatea ridicată a infrastructurii rutiere 
contribuie la scurtarea duratei de transport a mărfurilor şi persoanelor în cadrul regiunii şi 
între regiunile Europei.  
 Din cele 17 aeroporturi existente la ora aceasta în România , 11 sunt situate pe 
reţeaua TEN-T, 5 sunt situate în afara acestei reţele (Baia Mare, Satu Mare, Târgu Mureş, 
Craiova şi Tulcea) iar unul (Caransebeş) este privat. Aeroportul Cluj-Napoca este situat 
pe reţeaua TEN -T şi în prezent se află în proces de extindere. El reprezintă un avantaj al 
regiunii şi va avea o influenţă pozitivă asupra oraşului Năsăud permiţând dezvoltarea 
socio economica , permiţând un aflux de ISD (investiţii străine directe). O altă legătură 
este aeroportul din Târgu Mureş dar acesta nu reprezintă un punct de acces corespunzator 
datorită fluxului redus de călători şi de legături cu alte regiuni.  

Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca (Codul IATA pentru aeroport este CLJ) 
este al treilea aeroport ca mărime din România. Aeroportul se află situat pe raza comunei 
suburbane Someşeni, pe drumul naţional E 576, în partea de Est a municipiului, la ieşirea 
către Bistriţa. 

Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca este una din porţile aeriene importante al 
României,  fiind deservit de câteva linii aeriene europene majore. Acestea sunt: 

  * TAROM – România; 
  * Austrian (codeshare) – Austria; 
  * Alitalia (codeshare) – Italia; 
  * Carpatair – România; 
  * Clubair – Italia; 
  * Malev (codeshare) – Ungaria. 

 Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca leagă capitala Transilvaniei de mai multe 
oraşe importante europene cum ar fi Bucureşti, Timişoara, Budapesta, Viena, Frankfurt, 
Milano, München şi Bologna în zboruri directe şi de Ancona, Bergamo, Florenţa, 
München, Roma, Stuttgart, Treviso şi Verona în zboruri regulate cu simpla oprire sau cu 
transfer spre o altă aeronavă la Timişoara, indicate pe aeroporturi sub forma 
Cluj/Timişoara - destinaţie. 
 În scopul dezvoltării serviciilor de transport marfă se are în vedere, printre altele, 
mărirea lungimii pistei la 3.500 m astfel încât să poate ateriza avioane de mare tonaj. 
Aceasta va fi unul din elementele care, alături de modernizarea DN1 vor conduce la 
creşterea fluxului de marfă înspre şi dinspre judeţul Bistriţa-Năsăud. 
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2.1.4.5.   Infrastructura de telecomunicaţii  
 
 Infrastructura de telecomunicaţii este rezolvată corespunzator. Oraşul Năsăud 
beneficiază de reţele de telefonie digitală , de telefonie mobilă şi de reţea internet. Din 
datele furnizate nu se prevăd probleme în legătură cu acest tip de comunicaţii.  
 
 
 

2.1.5. Reţeaua de legături şi localităţi 
 
 

2.1.5.1 Reţeaua de localităţi  
 
 În abordarea strategiei oraşului Năsăud este obligatoriu să se ţină seama de 
asocierea cu alte  autorităţi locale , pentru proiecte comune, care se va bucura de un 
punctaj suplimentar pentru acest tip de proiecte. În acest sens oraşul Năsăud are deja în 
vedere acest tip de abordare. Astfel Consiliul Local Năsăud face parte din Asociaţia 
pentru protecţia mediului şi prezervarea resurselor de apă ProSomeş alături de alte 
autorităţi publice locale: Beclean, Sângeorz Băi, Chiuza, Coşbuc, Feldru, Ilva Mare, Ilva 
Mică, Leşu, Lunca Ilvei, Maieru, Măgura Ilvei, Nimigea, Parva, Rebra, Rebrişoara, 
Rodna, Romuli, Salva, Şanţ, Telciu, Zagra şi Consiliul Judeţean.  

Din punct de vedere tehnic următoarele structuri ale administraţiei publice joacă 
un rol deosebit din punct de vedere al susţinerii  dezvoltării oraşului: 

• Prefectura judeţului Bistriţa-Năsăud; 
• Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud; 
• Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest; 
• Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă din cadrul 

consiliului Judeţean; 
• Organismul intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane; 
• Organismul intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea 

competitivităţii economice. 
 
 

2.1.5.2 Zone de influenţă 
 
SALVA: 
 
Număr  populaţie:  3100 locuitori; 896 gospodarii; 924 locuinţe. 
Scurtă descriere a localităţii: Localitatea se află situată la 3 km de oraşul Năsăud, într-o 
zonă de dealuri, în partea de NV a judeţului Bistriţa - Năsăud. Drumul naţional 17 C 
străbate această comună. În comună există gară (punct de nod feroviar) pentru transport 
persoane şi mărfuri.   
Mănăstiri:  Mănăstirea „ Izvorul Tămăduirii”. 
Monumente istorice sau naturale:  Roata lui Tudoran. 
Parc Naţional Munţii Rodnei: 350 ha în Parcul Naţional Munţi Rodnei. 
Obiceiuri populare:  „Păunaşii Salvei”. 
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Produse tradiţionale:  Plăcinta cu brânză, artizanat (meşteri populari), costume populare 
cusute cu mărgele, clopuri de păun unice în lume. 
Tradiţii:  Artizanat specific zonei. 
 
RUNCU SALVEI: 
 
Număr  populaţie: 1427 locuitori;  600 gospodării   
Suprafaţă: 2561 ha – terenuri agricole, 258 ha – păşuni, 1328 ha – fâneţe.  
Scurtă descriere a localităţii:   Localitatea Runcu Salvei este situată în NV a judeţului 
Bistriţa-Năsăud, la 45 km de municipiul Bistriţa. Calea de acces se realizează prin drumul 
naţional 17 C. Este atestată documentar din 1547 în registrul de socoteli ale oraşului 
Bistriţa, cu ocazia încasării impozitului anual. Din punct de vedere al infrastructurii 
alimentarea cu apă se face prin cădere liberă, este electrificată integral, comunicare prin 
telefonie fixă şi mobilă. Activităţi predominante sunt agricultura şi creşterea animalelor, 
prelucrarea lemnului, serviciile şi comerţul.  
Mănăstiri: Mănăstirea „ Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”. 
Monumente istorice sau naturale:  Biserica ortodoxă de lemn cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gravil” 

Biserica a fost strămutată, adusă de la Telciu şi reclădită la Runcu Salviei, 
înlocuind o biserică ce a fost incendiată. La Telciu această biserică a fost ridicată 
la jumătatea secolului al XVI-lea.  Biserica în interior are o pictură pe pânză 
cerată aplicată pe perete. Pictura are caracter specific popular  cu o cromatică vie. 
Este opera pictorului Zaharia Apitis din satul Sineft, iar Vasile Hojda o 
restaurează în anul 1787.  
În anul 1989 biserica fiind într-un stadiu avansat de degradare i s-au făcut 
reparaţii capitale. În anul 2000 s-au efectuat lucrări de restaurare a bisericii, de 
către Societatea Creativ Bistriţa.  

Biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. 
Această biserică s-a ridicat între anii 1957 – 1968 prin contribuţia benevolă a 
credincioşilor din comună, la îndrumarea preotului Contra Petru.  Construcţia a 
fost executată de maeştrii Szekely Ştefan şi Feher Janos din Nimigea de Jos după 
planul arhitectului Nemeş Alexandru din Cluj. Iconostasul este lucrat în lemn de 
brad de maestrul Macicaş Aurel din Nima, judeţul Cluj, ajutat de maeştrii 
localnici Zăgrean Ilie şi Constantin Octavian. 

Oportunităţi de dezvoltare: 
Administraţia locală este dispusă să colaboreze cu investitori din ţară şi din străinătate, 
asigurând: 

- prezentare şi reprezentare comunitate;  
- consultanţă şi suport logistic;  
- concesionări de terenuri şi clădiri;  
- scutiri de taxe şi impozite în temei legal;  
- forţă de muncă calificată şi necalificată ş.a.; 
- comuna este electrificată integral, cu posibilitatea extinderii reţelei pentru încă 
20 de case;  
- comunicarea se realizează prin telefonie fixă şi mobilă, dar şi prin internet. 

Produse tradiţionale:  Plăcinta cu brânză  şi prescură. 
Tradiţii: - Dansuri populare. 
Artizanat specific: - opinci, curele. 
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ILVA MICĂ: 
 
Număr  populaţie: 3672 locuitori;  1173 gospodarii;  1029 locuinţe. 
Scurtă descriere a localităţii:  Comuna Ilva-Mică este situată în partea centrală a 
judeţului  Bistriţa-Năsăud la 20 de km de oraşul Năsăud. Comuna beneficiază de 
alimentare cu energie electrică. Sunt accesibile serviciile de telefonie fixă şi mobilă, 
precum şi cele de televiziune prin cablu. Baza economică este profilată pe activităţi 
agricole şi prelucrarea lemnului. Comuna Ilva–Mică este situată la confluenţa Râului 
Someş şi Ilva, fiind foarte aproape de Staţiunea Balneo -climaterică Sîngeorz-Băi. 
Oportunităţi existente: 
Forţa de muncă disponibilă este calificată în meseriile de zidari, tâmplari, croitorie, 
mecanici auto, agricultură. 
 
Monumente istorice sau naturale: Monumentul eroilor. 
Obiceiuri populare:  Dansuri populare. 
 
FELDRU: 
 
Număr  populaţie:  Populaţia: 7817 locuitori; 1939gospodarii; 2081 locuinţe. 
Scurtă descriere a localităţii:  Prima atestare documentară o avem din anul 1245, iar 
denumirea oficială este dată în prima parte a secolului XVI. Anii 1762-1851, au adus 
încadrarea în Regimentul de Graniţă Năsăud, compania XII. Activităţi specifice zonei 
sunt cele agricole, creşterea ovinelor, prelucrarea lemnului, apicultura.  
Oportunităţi existente: 
- Muzeul „Casa Ethnos”; 
- Izvoarele sulfuroase de pe valea lui Dan; 
- Catedrala Ortodoxă; 
- Cabană în zona Anieş; 
- Izvoarele sărate de pe Valea Caselor. 
Monumente istorice sau naturale: 
- Statuia lui Vasile Naşcu; 
- Monumentul eroilor. 
Obiceiuri populare: 
- Nunta Zamfirei; 
- Datini şi obiceiuri păstoreşti; 
- Plaiuri  Someşene. 
 
REBRISOARA: 
 
Număr  populaţie:  5091 locuitori;  1361 gospodării; 1386 locuinţe. 
Scurtă descriere a localităţii: Localitatea Rebrişoara este situată în NV judeţului la 2 
km de oraşul Năsăud. Numele aşezării vine de la termenul slav „rebro” care înseamnă 
coasta, colină. Satele componente sunt: Poderei, Gersa Unu, Gersa Doi. 

Jumătatea nordică a comunei aparţine masivului cristilan al Munţilor Rodnei, cu 
altitudini de peste 2000 m, iar cea de sud, aparţine zonei de dealuri. Cea mai mare parte a 
teritoriului comunei se încadrează din punct de vedere geomorfologic sub numele de 
„Ţara Năsăudului”. Este străbătută de afluentul Someşului Mare,  Valea Gersei.  
Oportunităţi existente: 
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- Comuna este racordată la reţeaua de energie electrică. În centrul de comună este 
introdusă reţeaua de apă curentă, sunt disponibile servicii de telefonie şi televiziune prin 
cablu. Magistrala de gaz este la 2 km de comună; 
- Peştera Tăuşoare. 
Monumente istorice sau naturale: 
- Monumentul eroilor. 
Obiceiuri populare: 
-  Dansuri populare. 
Tradiţii: 
Comuna Rebrişoara deţine un cămin cultural, un muzeu, un monument al eroilor, unde au 
loc diferite manifestări culturale şi o  formaţie artistică „Izvoraşul Rebrişoara”. 
 
TELCIU: 
 
Număr  populaţie:  6550 locuitori;  1978 gospodarii; 2195 locuinţe. 
Scurtă descriere a localităţii: Comuna Telciu se află la 20 km distanţă de oraşul Năsăud 
şi la 45 km distanţă de Bistriţa şi 45 km distanţă de Sîngeorz Băi. Aceasta este alcătuită 
din localităţile Fiad, Telcişor şi Bichigiu. 
Oportunităţi existente: 
Administraţia locală este dispusă să colaboreze cu investitori din ţară şi din străinătate, 
asigurând: 
- prezentare şi reprezentare comunitate;  
- consultanţă şi suport logistic;  
- concesionări de terenuri şi clădiri;  
- scutiri de taxe şi impozite în temei legal;  
- forţă de muncă calificată şi necalificată ş.a. 
Monumente istorice sau naturale: 
- Peştera Jgheabul lui Zalion; 
- Peştera Jgheabul lui Zalion; 
- Schitul Buşcatu-Telcisor; 
- Mănăstirea Bichigiu. 
Parcul Naţional Munţii Rodnei: 
-3000 ha în parc; 
-1000 ha în zona de strictă protecţie. 
Obiceiuri populare: 
- „Cununa de seceriş” (obicei de nuntă); 
- Şezători de iarnă şi de vară. 
Produse tradiţionale: 
- brânză, caş, miere. 
Tradiţii:  
- Îmbrânzitul oilor. 
Artizanat specific: 
- Broderii pentru port popular, ţesături, mărgele. 
 
ROMULI: 
 
Număr  populaţie:  1816 locuitori; 796 gospodării; 617 locuinţe. 
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Scurta descriere a localităţii: Localitatea Romuli este situată în partea de nord a 
judeţului Bistriţa-Năsăud, la o distanta de 37 de km de oraşul Năsăud. Apare în înscrieri 
oficiale după 1782-1783.Geografic e situată la limita estică a Platformei Someşene, în 
zona muntoasă a Ţibleşului şi a Rodnei. Comuna are în componenţă şi satul Dealul 
Ştefăniţei. Activităţi principale sunt cele legate de agricultură, creşterea animalelor, 
silvicultura. Suprafaţa de teren arabil este de 229 ha, păşuni 982 ha, fâneţe 908 ha.    
Oportunităţi existente: 
- Fondul forestier reprezintă 80% din teritoriul administrativ al comunei; 
- Predomină pădurile de molid, brad şi făget; 
- Pajiştile alpine ocupă suprafeţele de deasupra pădurilor de răşinoase; fâneţele au mare 
extindere la poalele măgurilor şi în văi; 
- Rezervaţia  naturală „Zăvoarele Borcutului”; 
- 6000 ha teren în Parcul Naţional Munţii Rodnei. 
 
ZAGRA: 
 
Număr  populaţie:  3778 locuitori; 1629 gospodării; 1196 locuinţe. 
Scurtă descriere a localităţii: Localitatea Zagra este situată în partea de NV a judeţului 
Bistriţa-Năsăud, la 14 km de oraşul Năsăud. Este atestată documentar din 1440, într-un 
act de preţuire a terenurilor. Numele ei este de origine slava şi în traduceri înseamnă 
„peste” sau „dincolo de deal”. Calea  de acces se realizează de pe DJ 172. Comuna 
Zagra se găseşte la periferia sudică a Munţilor Ţibleş. Principala legătură cu localităţile 
din jur o reprezintă Valea Ţibleşului şi în continuare Valea Someşului. 
Relieful comunei este reprezentat prin trei etape principale: 
- Valea Ţibleşului (375-500 m), cu lunci şi terase slab dezvoltate;  
- Dealuri piemontane (700-800 m); acestea fac trecerea spre munţi; încep din imediata 
apropiere a comunei, au pante mari şi prezintă procese puternice de eroziune;  
- Munţii Tibleş (1250-1600 m); masivul este bine împădurit şi prezintă obiective de 
atracţie turistică.  
- Activităţile principale sunt: agricultura, creşterea animalelor, prelucrarea lemnului. 
Oportunităţi existente: 
- Biserica ortodoxă din 1730; 
- Munţii Tibleş; 
- Tăul lui Alac. 
Monumente istorice sau naturale: 
- Monumentul eroilor; 
- Monumentul Nicolae Drăgan; 
- Biserica de lemn „Cuvincioasa  Parascheva”, sec. XVII; 
- Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli”, anul 1711, Suplai; 
- Turnuri  de apărare: „Vârful  Zgăului”, „Colnicului”, „Dealu Belei”; 
- Tăul lui Alac. 
Parcul Naţional Munţii Rodnei: 
- 225 ha teren deţinut. 
 
Obiceiuri populare: 
- Colinda; 
- Portul de pe Valea Zăgrii; 
- Formaţia de trişcaşi. 
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Produse tradiţionale: 
- Ţuica de prune; 
- Pasca de Paşti; 
- Cozonac cu nucă. 
Tradiţii: 
- Dansuri populare. 
Artizanat specific: 
- Costume populare tradiţionale. 
 
NIMIGEA: 
 
Număr  populaţie:  5735 locuitori; 1786 gospodării; 1976 locuinţe. 
Scurtă descriere a localităţii: Cea mai veche ştire documentară este din 1366. În 1392 
apare sub denumirea de Nimege inferior. La început a fost o aşezare de colonizare 
săsească. În documentele din secolele XIV-XV satul apare cu numele de Szasz Nemegye. 
În 1720 satul cuprindea un număr de 28 de familii ca după un secol la 1830 sa fie 
înregistraţi un număr de 620 de locuitori. 
Oportunităţi existente: 
- Poiana  Narciselor; 
- Cursul mijlociu al Someşului Mare. 
Monumente istorice sau naturale: 
- Monumentul eroilor. 
Obiceiuri populare: 
- Şezători; 
- Călăreţii de la Mocod. 

 
COŞBUC: 
Număr  populaţie:  2039 locuitori; 690 gospodării; 615 locuinţe. 
Scurtă descriere a localităţii: Comuna Coşbuc, denumită în trecut  Hordou, în traducere 
"Butoi", este o comună din judeţul Bistriţa-Năsăud. Comuna  este situată la 340-420 m 
altitudine şi se află la 36 km de Bistriţa, în Lunca Sălăuţei şi la 8 km de Salva. Aici se 
găseşte casa memorială a poetului George Coşbuc. 
Oportunităţi existente: 
- „Casa Memorială George Coşbuc”. 
Monumente istorice sau naturale: 
- Monumentul eroilor; 
- Plopii lui Coşbuc; 
- Moara lui Coşbuc; 
- Podul de lemn în stil Tironez. 
 Parc Naţional Munţii Rodnei: 
-270 ha de teren. 
Obiceiuri populare: 
- Nunta Zamfirei; 
- Sâmbra oilor; 
- Hramul Bisericii Ortodoxe (14 Octombrie), Cuvioasa Paraschiva.  
Produse tradiţionale: Găluşte. 
 Tradiţii: 
- Dansurile  populare „Roata” şi „De-a Lungul” specifice zonei. 
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Artizanat specific: 
- Confecţionează port popular. 
 
PARVA: 
Număr  populaţie: 2791locuitori; 825 gospodării; 825 locuinţe. 
Scurtă descriere a localităţii: Localitatea Parva este situată în centrul judeţului Bistriţa-
Năsăud, la poalele muntelui Bârla la 22 km faţă de Năsăud. Prima atestare a localităţii 
datează de la 1717 pe vremea invaziei tătare când apare sub numele Lunca Vinului. 
Numele actual provine de la  expresia „Salvae Romuli Parva Nepos”, rostita de Iosif al II-
lea cu prilejul vizitei pe valea Someşului în anul 1773. 
Oportunităţi existente: 
- Peştera de la Izvorul Tăuşoarei; 
- Pensiunile din zonă. 
Mănăstiri: 
-„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. 
Monumente istorice sau naturale: 
- Peştera Tăuşoarelor; 
- Monumentul eroilor; 
- Izvorul de apă minerala Carpatia. 
 Obiceiuri populare: 
- Hora satului. 
Produse tradiţionale: 
- Mămăliga cu brânză. 
Artizanat specific: 
- Sculpturi în lemn. 
 
 REBRA: 
 
Număr  populaţie:  3071 locuitori; 780 gospodării; 820 locuinţe. 
Scurtă descriere a localităţii: Localitatea Rebra este situată în  partea de Nord a 
judeţului  integrată din punct de vedere geografic Dealurilor Năsăudului. Relieful 
comunei Rebra se distinge prin apartenenţa la „Dealurile Năsăudului”, situate la poalele 
Munţilor Rodnei cu o altitudine cuprinsă între 350 şi 736 m. Prima atestare a aşezării se 
păstrează de la 1440 într-un act de danie  prin care satele din Valea Rodnei împreună cu 
cetatea Castris Rodnensis între care şi Felso-Rebra (Rebra de Sus),  erau donate 
comitelui Mihail Jackch de Kusal.  
Oportunităţi existente: 
Infrastructura: 
- Există reţea de alimentare cu apă; 
- Nu există alimentare cu gaz metan, deşi magistrala trece prin apropierea comunei; 
- Comunicarea se realizează prin telefonie fixă şi mobilă; 
- Comuna este electrificată, mai puţin în zonele montane, la gospodăriile izolate; 
 Parc Naţional Munţii Rodnei: 500 ha păduri. 
Obiceiuri populare: 
- Ansamblul de cântece şi dansuri „Doina Rebrei”; 
- Corul mixt. 
Tradiţii: Învârtita. 
Artizanat specific: Clopul cu păun. 



 
 

67

 
DUMITRA: 
 
Număr  populaţie: 5000 locuitori; 2700 gospodării. 
Scurtă descriere a localităţii: Comuna Dumitra este situată în depresiunea Dumitra care 
reprezintă o formă de tranziţie între podiş şi lanţul Munţilor Carpaţi. Situată destul de 
aproape de Muntele Heniu Mare din grupul Munţilor Bârgău, Dumitra beneficiază de 
condiţii favorabile desfăşurării vieţii şi activităţii locuitorilor săi. 
Oportunităţi existente: 
- Turnul Slăninilor; 
- Biserica Evanghelica Cepari; 
- Biserica „ Sfântul  Gheorghe” Tărpiu , sec. XIV-XV. 
Monumente istorice sau naturale: Troiţa din localitatea Dumitra, în cinstea eroilor de la 
revoluţia din 1989. 
 

 
2.1.5.3 Reţele şi mecanisme de promovare a oraşului la nivel 

regional, naţional şi internaţional 
 
Politica regională, aşa cum este ea descrisă în documentele strategice menţionate 

anterior conduce la necesitatea susţinerii dezvoltarii oraşelor. Atragerea de ISD (investitii 
straine directe)  şi de turişti români şi străini, în zona de influenţă a oraşului Năsăud 
precum şi extinderea cooperării cu structuri interne şi internaţionale în direcţia dezvoltării 
oraşului  este imposibilă fără o promovare adecvată a acestuia. Actualmente, la nivel de 
oraş  nu există nici o agenţie al cărei obiect de activitate să fie fructificarea tuturor 
canalelor posibile în scopul unei promovări agresive a potenţialului de care dispune 
acesta.  În ultima perioadă se constată o preocupare susţinută a Consiliului Judeţean 
pentru extinderea unor relaţii cu judeţe similare din alte ţări ale Uniunii Europene. Pe de 
altă parte Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Bistriţa Năsăud este in măsură să 
deschidă noi căi de cooperare între companii şi autorităţile din judeţ şi companii şi 
autorităţi similare din Uniunea Europeană. Problema este legată de faptul că oraşul 
Năsăud împreună cu zona sa de influenţă nu deţin , în prezent instrumente de promovare 
la nivel european. Pentru aceasta oraşul, ca pol de dezvoltare urbană ar trebui să dezvolte 
o serie de mecanisme de promovare, începând cu cel care este cel mai la îndemână: site-
ul Primăriei care ar trebui să poată fi accesat cel puţin într-o limbă de largă circulaţie cum 
este limba engleză.  

  
2.1.5.4 Târguri şi expoziţii de importanţă naţională şi 

internaţională organizate local 
 
În oraşul Năsăud nu se organizează local târguri sau expozitii de importanţă 

naţională şi internaţională.  
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2.1.5.5 Festivaluri de importanţă naţională şi internaţională  
organizate local 

 
În oraşul Năsăud  se organizează local un festival de importanţă naţională, şi 

anume: 
• De Ispas la Năsăud – festival de folclor; 
• Maialul elevilor năsăudeni (de peste un secol); 
• Zilele Coşbuc;  
• Zilele Rebreanu; 
• Manifestări ale Astrei Năsăudene înfiinţată în anul 1981 care organizează zile 

comemorative privind tradiţiile şi oamenii importanţi din zona Năsăudului.  
 
Festivalul de folclor “Nunta Zamfirei” care iniţial a fost organizat la Năsăud a fost 

transferat la Bistriţa lipsind oraşul de o binemeritată promovare. 
 

2.1.5.6 Relaţiile internaţionale în plan socio-administrativ 
 
În baza relaţiilor de bună colaborare, de-a lungul anilor,  Casa de Cultură “Liviu 

Rebreanu”, Năsăud a participat la o serie de turnee artistice în ţări cum ar fi: Franţa 
(Pastorrelles de Campan), Spania (Barcelona), Italia (Palermo, Messina), Slovacia 
(Ostrova), Grecia (Salonic, Athena), Bulgaria (Sliven), Turcia (Instambul), Ucraina 
(Kiev), Serbia (Vîrşeţ), Germania (Hamburg), Moldova (Chişinău), Portugalia (Porto), 
etc. La rândul său, oraşul Năsăud a  fost gazdă pentru o parte din ansamblurile din aceste 
ţări, în desfăşurarea Festivalului Internaţional „Nunta Zamfirei”. 
 Relaţii de colaborare  au mai existat cu fundaţii din Olanda care au realizat acţiuni 
de voluntariat pentru Complexul de Servicii Sociale  şi Comunitare şi donaţii pentru 
Spitalul „Dr. George Trifon”, Năsăud şi Şcoala Valea Spinului, Năsăud. 
 În oraşul Năsăud au mai existat relaţii de colaborare şi parteneriat care au fost 
stabilite şi de către Grupul Şcolar Silvic, pe baza dezvoltării unor proiecte precum:  
PROGRAMUL SOCRATES – Acţiunea Comenius 1, Denumirea proiectului: 
Involvement of parents and local comunity in the school life. Parteneri:  Grupul Şcolar 
Silvic- coordonatorul proiectului; Forstshule bruch der Mur- Austria; Kvinnerstaskolan-
Orebro- Suedia, Forestry School-Ahtari- Finlanda, Ecole de Sylviculture Meymac- Franţa  
Denumirea proiectului: Bridge over cultures-nature, culture and tradition Codul de 
identificare: 04-PD-68-BN-PT Tipul proiectului: Proiect lingvistic Durata proiectului: 1 
august 2005 - 31 iulie 2006 Portugalia. 
 
PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI – Acţiunea Plasament elevi. 
Denumirea proiectului: SILVATECH – Acquire the new technologies and skils in the 
forestry training 

Promotorul proiectului: Grupul Şcolar Silvic Năsăud; 
Partenerul proiectului: Forestry School Ahtari Finlanda. 

 
Denumirea proiectului: ENVIRO – Sensibilizarea opiniei publice la problemele mediului 

Promotorul proiectului: Grupul Şcolar Silvic Năsăud;  
Partenerul proiectului: LEGTA Ecole agricole Briounde – Bonnefort Franţa. 

Denumirea proiectului: INFOREST – Modalităţi de gestionare a fondului forestier în 
Belgia 
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Promotorul proiectului: Grupul Şcolar Silvic Năsăud; 
Partenerul proiectului: Centrul Horticol Gembloux, secţia silvicultură – Belgia.  

Denumirea proiectului: MACROCUBE – Noi tehnologii în estimările forestiere din 
Europa 

Promotorul proiectului: Grupul Şcolar Silvic Năsăud; 
Partenerul proiectului: Ecole de Silviculture Meymac – Franţa. 

Denumirea proiectului: S.O.S. NATURE Codul de identificare: RO-2005 PL-95180/E 
Durata proiectului: 2006-2007 Perioada de derulare a proiectului: 23 octombrie – 12 
noiembrie 2006 – stagiu de formare iniţială pentru 3 săptămâni 

Promotorul proiectului: Grupul Şcolar Silvic Năsăud;  
Partenerul proiectului: Archpelogos Aigaiou-Kastanies-Rahes- Grecia. 

 
La nivel de autoritate nu există încă parteneriate create şi acest lucru influenţează 

negativ adaptabilitatea personalului cât şi pregătirea acestuia pentru a face faţă 
globalizării.  
 

2.1.6. Potenţialul economic 
 

 Participarea celor trei sectoare ale economiei la formarea PIB-ului regional, indică 
o pondere de 16,3% a sectorului primar, 35%  secundar şi 46,7%  terţiar, înregistrându-se 
o creştere a ponderii serviciilor concomitent cu scăderea ponderii agriculturii. Stagnarea 
relativă a ponderii cu care participă sectorul secundar se datorează faptului că 
disponibilizările din industrie au fost compensate, parţial, de evoluţia construcţiilor – 
domeniu care a cunoscut o dinamică extraordinară în ultima perioadă.    
 In interiorul regiunii9, se manifestă disparităţi evidente de dezvoltare măsurate 
prin gradul de participare al judeţelor la formarea PIB regional: judeţului Cluj – 32,3 %, 
judeţul Bihor – 24,3 %, judeţul Maramureş - 14,9 %, judeţul Satu Mare – 12,1 %, judeţul 
Bistriţa – Năsăud - 9,1% şi  judeţul Sălaj - 7,2%.  
 În Regiunea Nord-Vest există mari discrepanţe în dezvoltarea economică a celor 
şase judeţe: judeţele din sudul şi vestul Regiunii, respectiv Cluj, Bihor şi Satu Mare sunt 
industrializate (industria alimentară, uşoară, lemn, construcţii de maşini) şi mai stabil 
dezvoltate economic decât regiunile din centru şi est (Bistriţa-Năsăud, Maramureş şi 
Sălaj - lemn-mobilă, metale neferoase şi auro-argentifere, uşoară), unde evoluţia din 
ultimii ani a dus la pierderea capacităţii concurenţiale a multor ramuri. Conform 
analizelor economice şi sociale efectuate, polii sărăciei se găsesc în judeţele Maramureş 
şi Bistriţa-Năsăud. 
 Oraşul Năsăud a cunoscut, înainte de anul 1990, un proces de  industrializare, 
dezvoltându-se intreprinderi mari care asigurau locuri de muncă pentru forţa de muncă 
locală şi atrasă din zona. După anul 1990 industria locală a intrat într-un proces accentuat 
de restructurare care a condus la creşterea accentuată a şomajului în oraş şi împrejurimi. 
Treptat aceste companii s-au privatizat iar în urma acestui proces mediul economic local 
a regăsit o parte din vigoarea de altă dată.  
 Ca şi perspectivă apreciem că oraşul Năsăud are o capacitate bună de dezvoltare 
inclusiv prin atragerea unor investiţii străine directe datorită atuurilor pe care le are: 

• Poziţia geografică, într-o zona pitorească deosebit de atractivă pentru dezvoltarea 
turismului şi /sau a unor industrii conexe, nepoluatoare; 

                                                 
9 Planul de dezvoltare al regiunii Nord Vest  
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• Condiţii geografice favorabile (clima, hidrogeologie); 
• Nod de circulaţie feroviară; 
• Populaţie cu un grad mare de toleranţă , nivel redus de conflicte sociale; 
• Infrastructura tehnică de alimentare cu utilităţi relativ modernizată sau în curs de 

modernizare, reţea de telecomunicaţii extinsă; 
• Acoperire cu telefonie fixă şi mobilă; 
• Forţa de muncă relativ pregătită dar flexibilă; 
• Reţea de învăţământ dezvoltată şi diversificată.  
Potenţialul economic al zonei poate fi dezvoltat prin proiecte punctuale care pot fi 
finanţate prin programul de competitivitate sau prin programul operaţional regional.  

  
 

2.1.7. Caracteristici  socio - demografice 
 
Politica de coeziune, încearcă să diminueze, la maxim, efectul necorespunzător al 

diferitelor forme de discriminare sau inegalităţi cum sunt cele care afectează bărbaţii şi 
femeile, persoanele cu dizabilităţi sau alte minorităţi etnice cum , de exemplu, este 
comunitatea rroma. 

Cea mai importantă temă este cea a oportunităţilor egale care se regăseşte, ca 
politică orizontală,  în toate programele naţionale şi europene. În cazul Fondurilor 
Structurale tema egalităţii de şanse are o importanţă deosebită. Egalitatea dintre bărbaţi şi 
femei este un principiu democratic, de bază,  susţinut încă din Tratatul de la Roma  din 
anul 1957. Tratatul de la Amsterdam a întărit prevederile privind egalitatea dintre femei 
şi bărbaţi iar Uniunea Europeană este hotărâtă să elimine inegalităţile şi să promoveze 
egalitatea dintre bărbati şi femei în toate activităţile. De aceea este bine de ştiut că orice 
proiect care se doreşte a fi finanţat din Programele operaţionale va trebui să descrie 
modul în care principiul egalităţii de şanse este adresat.    
 O altă problemă care se pune la nivel European este legată de îmbătrânirea 
populaţiei şi de măsurile care se impun pentru evitarea riscurilor economice şi sociale.  
 Aceste probleme nu afectează numai regiunile dezvoltate ale Uniunii Europene ci 
şi pe cele mai puţin dezvoltate printre care se numără şi Regiunea Nord Vest şi totodată 
majoritatea comunităţilor locale din regiune.   
 Astfel, din punct de vedere al caracteristicilor socio demografice oraşul Năsăud 
are problemele pe care toate oraşele care au trecut printr-o perioadă de recesiune le au şi 
anume:  restructurarea economică şi migraţia forţei de muncă înspre state europene 
dezvoltate. Migraţia forţei de muncă generează două aspecte principale: 

• probleme sociale ale  tineretului  şi copiilor rămaşi fără supraveghere şi,  
• problema asigurăii necesarului de forţă de muncă. 
Prima problemă impune autorităţilor măsuri speciale de asigurare a unui 

climat propice de dezvoltare pentru tineri şi copii astfel încât fenomenul de delicvenţă 
juvenilă să nu ia amploare. 

A doua problemă pune reale probleme angajatorilor care doresc să-şi dezvolte 
afacerea dar şi potenţialului de atragere a unor investiţii străine directe (ISD).  

Un fapt pozitiv însă, din punct de vedere al dezvoltării locale, apare din  tendinţa 
celor plecaţi de a investi în achiziţia de proprietăţi, construcţia de locuinţe şi chiar în 
realizarea de firme noi ceea ce asigură o premisă pozitivă dezvoltarii viitoare a oraşului şi 
zonei sale de influenţă.  
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Este de remarcat faptul că oraşul Năsăud este un puternic centru cultural şi de 
educaţie el atrăgând an de an un număr tot mai mare de elevi, din zonele adiacente, elevi 
care îşi desăvărşesc educaţia aici. Această atracţie se bazează pe ceea ce oraşul poate 
pune la dispoziţie,  în condiţii deosebite, zonei sale de influenţă. Este primul domeniu 
relevant în care, funcţiunea de pol de dezvoltare urbană a oraşului Năsăud se impune. 
Aspectele pozitive ale activităţii legate de învăţământ sunt însă însoţite si de aspecte 
negative cum ar fi presiunea pe bugetul local pe care, întreţinerea şcolilor, o exercită. 
Acest fapt nemulţumeşte autoritatea publică deoarece s-a constatat ca doar 30% din elevii 
care învaţă în oraş sunt rezidenţi în acesta. Cu toate acestea, autoritatea publică se 
preocupă de îmbunătăţirea condiţiilor din scoli având deja formulate proiecte in acest 
sens. Acestea sunt tratate în subcapitolul 2.2 Demografie- capitalul uman şi mod de 
valorizare al acestuia.  

Un alt domeniu în care se manifestă nevoi speciale este cel al sănătăţii. Toţi 
locuitorii din oraşul Năsăud se bucură de  asistenţă medicală în conformitate cu legislaţia 
în vigoare. Cabinetele medicale existente deservesc preponderent populaţia oraşului. 
Doar cabinetele medicale private pot deservi, la cerere, şi alte persoane nerezidente în 
oraş.   

Oraşul Năsăud în calitatea sa de pol de dezvoltare urbană (al doilea domeniu 
major în care se dezvoltă acest rol)  deserveşte întreaga zonă din punct de vedere al 
asigurării unui act medical corespunzător, prin spitalul local şi ambulatoriul acestuia.  
Grupul ţintă, pentru spital,  este format din: populaţia oraşului, 22 comune limitrofe în 
total 120000 de locuitori.  

Starea aşezământului medical demonstrează cea mai precară stare de dotare 
dintre toate spitalele din judeţ. Consiliul Judeţean, a abordat aceasta problemă în cadrul 
relaţiilor internaţionale pe care le dezvoltă gestionând relaţia între Asociaţia 
Internationales Bildungs und Sozialwerk e.v. reprezentată de dl. Heinrich Schnatman şi 
Spitalul oraşului Năsăud. Această relaţie va continua şi în anul 2008, printr-un proiect 
major, dezvoltat de asociaţia mai sus menţionată  în colaborare cu Ministerelor Federal al  
Apărării din Germania care are o relaţie specială de colaborare cu România în cadrul 
parteneriatului NATO. Prin acest nou proiect se urmăreşte ca Spitalul Orăşenesc Năsăud 
să primească dotări consistente pentru modernizarea saloanelor, a bucătariei şi sălii de 
mese, alături de materiale sanitare şi instrumente medicale utilizate în desfăşurarea 
actului medical. 
   

2.1.8. Echiparea energetică 
  
 Din punct de vedere al echipării energetice, corespunzător informaţiilor 
disponibile, există reţele de înaltă tensiune care traversează oraşul pe o lungime de 1,5 
km; reţele de medie tensiune şi reţea de joasă tensiune ele asigurând legătura la sistemul 
naţional de distribuţie a energiei electrice. Nu sunt probleme majore în ceea ce priveşte 
fiabilitatea acestor reţele. Ele asigură atât necesarul prezent de energie electrică cât şi 
necesarul viitor, pentru o dezvoltare adecvată a economiei locale.  
 Se prevăd, de altfel şi programe de modernizare a reţelelor, astfel încât calitatea 
serviciilor oferite să fie corespunzătoare.  

 Analizând însă din punct de vedere al impactului pe care echiparea energetică le 
are asupra comunităţii trebuie să arătăm că atât locuitorii oraşului Năsăud cât şi mediul 
economic sunt afectaţi de: 
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• preţul în continuă creştere al energiei, neexistând oferte alternative cum ar 
fi, de exemplu, producţia de energie curată (green energy, sau mai ieftină);  

• populaţia nu este suficient educată să utilizeze metode specifice de 
economisire a energiei, cu impact direct asupra calităţii vieţii; 

• există încă, deşi numărul este mic, gospodării care nu au racorduri la 
sistemele de furnizare a energiei electrice; 

• dezvoltarea de noi activităţi comerciale care impun noi capacităţi 
energetice conduce la cheltuieli deosebit de mari; 

• lipsa unor soluţii alternative.  
 
 

2.1.9. Calitatea mediului 
 
Din analiza de mediu rezultă că nu există factori de poluare accidentală care să 

afecteze localităţile învecinate.  Mediul este unul curat şi permite dezvoltarea, cu succes, 
a unor viitoare activităţi turistice şi de petrecere a timpului liber.  
 În anul 2007 a fost aprobat Odinul nr. 776 privind declararea siturilor de 
importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 
România. Prin acest document  Someşul Mare Superior a fost declarat Arie de Protecţie 
Specială (SAC) pentru protejarea a patru specii de peşti: 
 - 1163 – Cottus gobio (Zglăvoc); 
 - 9903 – Eudontomyzon danfoeri (Chişcar); 
 - 1122 – Gobio uranoscopus (Petroc); 
 - 1146 – Sabanejewia aurata (Dunariţă). 
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Anexa 1 
 
 

STRĂZILE DIN ORAŞUL NĂSĂUD 
    
Nr. 
Crt. Strada Lungime 

(m) Observaţii 

1 V. Podului 250 Nemodernizată 
2 E. Isac 215   
3 Fl. Porcius 320   
4 Cloşca 368   
5 Crucii 400   
6 Crişan 318   
7 N. Drăganu 320   
8 E. Rebreanu 258   
9 Nucului 134 Nemodernizată 

10 Horea 722   
11 Zăvoi 129   
12 M. Eminescu 818   
13 V. Micle 92   
14 Mică 106   
15 I. Moisil 156   
16 I. Prodan 148   
17 N. Prahase 118   
18 Griviţei 276   
19 Comoara 331 Nemodernizată 
20 V. Caselor 2212   
21 A. Iancu 648   
22 Viei 173 Nemodernizată 
23 A. Mureşanu 75   
24 T. Vladimirescu 652   
25 I. Marţian 285   
26 Crinului 432   
27 Gării 374   
28 V. Naşcu 700   
29 T. Todoran 835   
30 V. Petri 115   
31 Trandafirului 478   
32 Găgi 1186   
33 V. Şotropa 110   
34 N. Bălan 111   
35 M. Cristea 1610   
36 I. Mureşianu 637   
37 I. Creangă 165 Nemodernizată 
38 D. Vîrtic 266 Nemodernizată 
39 Podirei 360 Nemodernizată 
40 P. Unirii 158   
41 Piaţa Nouă 262   
42 Rahovei 150   
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43 Lalelelor 196   
44 Bistriţei 695   
45 George Coşbuc 2290   
46 Bd. Grănicerilor 2455   

  TOTAL I 23109   
  L. Rebreanu 3775   
  Luşca 4140   
  TOTAL GENERAL 31024   
Din care:   
 străzi pietruite = 11.382 m   
 străzi asfaltate = 19.642 m   
 parcări = 8.802 mp   
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2.1.10. Analiza SWOT  pentru 
domeniul cooperare teritorială 
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Puncte tari 
 

• Funcţiunile acoperite de  oraşul Năsăud, în sănătate şi învăţământ;  
• Preocuparea Primăriei oraşului Năsăud de a identifica cele mai importante 

proiecte de dezvoltare locală; 
• Colaborarea oraşului Năsăud cu autorităţile din zona sa de influenţă, 

pentru schimbarea planificată, în domenii de interes comun, cu scopul 
creşterii calităţii vieţii şi întăririi parteneriatului rural- urban;  

• Numărul de studii de fezabilitate şi de documente de execuţie aflate în 
portofoliul Primăriei; 

• Participarea ca membru în asociaţia constituită pentru punera în aplicare a 
proiectului: Masterplan pentru alimentari cu apă şi canalizare; 

• Realizarea, în anul 2007, a documentaţiei privind PUG Năsăud cuprinzând 
documentele  de amenajare teritorială ale oraşului Năsăud ca bază care să  
susţină cadrul general de desfăşurare a politicilor de pe teritoriul acestuia  
şi, în particular, al politicii de dezvoltare regională; 

• Oraşul performează ca dispecer al serviciilor publice pentru alte localităţi 
învecinate, de exemplu: pompieri, administraţia financiară ş.a.  

 
 
 
Puncte slabe 
 

• Insuficienta dezvoltare a structurilor şi mecanismelor administraţiei 
publice care să se ocupe cu relaţiile externe ale  oraşului; 

• Insuficienta promovare a oraşului prin mijloace moderne; Site-ul Primariei 
nu poate fi accesat decât în limba română; 

• Capacitatea redusă a personalului din primărie de a furniza date statistice 
(de exemplu: demografie, mobilitatea forţei de muncă, etc); 

• Structurile şi mecanismele de dezvoltare proiecte în parteneriat, între 
oraşul Năsăud şi localităţile din zona de influenţă sunt slab reprezentate şi 
nu există un cadru robust de abordare (cu excepţia Asociaţiei Pro Someş 
care se află încă în faza de coagulare); 

• Nu există colaborări cu mediul Universitar şi sau reţele de cercetare inter-
regionale; 

• Nu se organizează manifestări de renume regional sau naţional în domenii 
ca ştiinţă sau istorie; 

• Nu există politici clare de atragere a unor investiţii străine în oraş; 
• Nu există facilităţi semnificative de infrastructură pentru atragerea de 

investiţii; 
• Nu se organizează târguri de importanţă naţională sau internaţională; 
• Foarte puţine fundaţii si asociaţii active în mediul social, protecţia 

mediului sau economic; 
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• Nu există forme de înfrăţire cu localităţi din alte ţări pe probleme 
economice, iar numărul celor existente pe probleme culturale-sociale sunt 
reduse; 

• Nu există un drum funcţional  pe zona Năsăud - Sângeorz Băi - Rodna - 
Şanţ - Cârlibaba care să facă legătura direct cu DN18 şi cu regiunile din 
Estul României; 

• Drumul care face legătura cu DN1 prin Salva - Beclean este puternic 
afectat şi parţial nesigur pentru transport lipsind oraşul de o conectare 
corespunzătoare la traseul noii autostrăzi Transilvania;  

• Lipsa unui traseu de autostradă  apropiat, care să conecteze oraşul Năsăud  
şi zona sa periurbană la traficul rutier de mare viteză şi să preia totodată 
fluxul de tranzit dinspre Est spre Vest , care în prezent sufocă circulaţia 
urbană; 

• Pe drumurile publice, care traversează localitatea, viteza de circulaţie este  
redusă datorită problemelor de trafic si a problemelor de infrastructură. De 
asemenea, lăţimea platformei drumului nu este corespunzătoare, (datorită 
frontului îngust al limitei de proprietate) casele situate pe aliniamentul 
drumului în oraşul Năsăud; 

• Lipsa unei variante viabile de ocolire a oraşului Năsăud. Traseul viitoarei 
şosele de centură este încă incert;  

• Drumurile judeţene şi comunale, în mare parte nu asigură o suprafaţă de 
rulare  corespunzătoare pentru desfăşurarea unui trafic de călători şi de 
marfă în condiţii de siguranţă şi confort cât mai optime; 

• Proasta întreţinere a infrastructurilor aferente drumurilor (rigole de 
scurgere a apei pluviale, ziduri de susţinere, subdimensionarea şi 
colmatarea multor podeţe, marcajul foarte prost al drumurilor etc.); 

• Lipsa unor dalări ale rigolelor  şi îndiguiri ale pâraielor care traversează 
oraşul şi cartierele sale. 

 

Oportunităţi 
 
 
 

• Există, la nivel de judeţ, un proiect în faza de implementare Masterplan 
pentru depozitarea deşeurilor şi  o asociaţie a fost constituită pentru 
implementarea acestuia , asociaţie din care face parte şi Primăria oraşului 
Năsăud; 

• Proiectul de refacere şi consolidare drum DN17C Km 63+ 000+73+549; 
km 73+576+74+749; Km 74+901+81+293 între localităţile Romuli şi 
Moisei; 

• Modernizarea reţelei de transport inter-judeţene (DN17); 
• Dezvoltarea capacităţii de transport persoane şi cargo a aeroportului Cluj-

Napoca. 
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Constrângeri, Ameninţări, Dificultăţi 
 
 
 

• Creşterea în viitor a disparităţilor în dezvoltarea oraşului faţă de 
Municipiul Bistriţa şi alte localităţi similare din regiune; 

• Migraţia masivă a forţei de muncă; 
• Mobilitatea forţei de muncă spre zone mai dezvoltate şi mai atractive (ex.  

Nokia); 
• Dezvoltarea inadecvată şi neechilibrată a reţelelor de transport şi 

rămânerea oraşului în afara reţelelor de transport importante;  
• Neconcordanţa dintre creşterea valorilor de trafic şi fondurile alocate 

pentru întreţinerea drumurilor; 
• Degradarea infrastructurii existente; 
• Realizarea unor lucrări de infrastructură fără a ţine seama de presiunea pe 

care o introduc asupra mediului; 
• Legislaţia în vigoare care afectează capacitatea autorităţii locale de a 

decide participarea în diferite proiecte (OG37 din 26 martie 2008 privind 
reglementarea unor măsuri din domeniul bugetar).  
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2.2. Demografie – capitalul uman şi mod de valorizare al 
acestuia 
 
 

2.2.1. Contextul  
 
 

 Analizând aspectele demografice trebuie să avem în vedere cei trei factori: 
• Fertilitatea: Câţi copii avem? 
• Mortalitatea:  Cât trăim? 
• Migraţia: Unde dorim să trăim?  

Astfel, la nivel european piramida demografică se prezintă astfel:  
 

Grafic nr.2.2.1.a 

 
Sursa: Comisia Europeana  

 
Iar în anul 2050 situaţia poate sa fie urmatoarea:  

 
Grafic nr.2.2.1.b 

 

 
Sursa: Comisia Europeana  

 
 Dată fiind importanţa acestui domeniu, demografia, mai multe ipoteze au fost 
luate în calcul: 

• Fertilitatea va creşte de la 1.5 astăzi la 1.6 începând cu anul 2030  
• Speranţa de viaţă va creşte de acum până în anul 2050 

– Cu 6.3 ani la 81.7 ani pentru bărbaţi;   
– Cu 5.1 ani la 86.8 ani pentru femei.  
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• Imigraţia va atinge nivelul de  800,000 pe an (0.2% din populaţie)  
 Dar niciuna din aceste ipoteze nu este foarte credibilă! 
Se apreciază, din analizele şi studiile realizate la nivel european că populaţia totală 
proiectată pentru EU27 se va reduce puţin de la 486.3 milioane în 2004 la 472.2 milioane 
în 2050 ceea ce nu reprezintă o  schimbare majoră pentru o perioadă de aproape cinci 
decade! Dar structura pe vârste va suferi schimbări dramatice: 
 
 

Grafic nr.2.2.1.c 
 

 
 

Provocarea majoră este reprezentată de distribuţia resurselor între tineri şi vârstnici 
• PIB-ul produs de cei tineri şi activi trebuie să  acopere nevoile tuturor grupelor de 

vârstă. 
• Raportul de dependenţă de vârstă (persoane în vârstă  65+ / 15-64) va creşte de la 

aproape 25% la peste  50% în 2050  
– O persoană vârstnică pentru patru persoane active astăzi 
– O persoană vârstnică pentru două persoane active  in 2050. 
 

Ca o concluzie putem să considerăm:  
• Îmbătrânirea este rezultatul unor dezvoltări pozitive de care trebuie să fim mândri 
• Mai avem o “fereastră de oportunitate” de 10 ani pentru a ne pregăti pentru 

efectul complet al îmbătrânirii componenţilor exploziei demografice; 
• Oportunităţile egale şi o mai bună reconciliere a muncii cu viaţa de familie pot 

stimula natalitatea; 
• Forţa de muncă este capabilă să muncească şi după vârsta de 60 de ani, dacă 

există stimulente financiare adecvate, capital uman pregătit şi condiţii de muncă 
sănătoase şi satisfăcătoare; 

• Este necesară o abordare cuprinzătoare pentru a ne pregăti pentru îmbătrânire. 
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2.2.2. Analiza indicatorilor demografici  
 
 Datorită lipsei unor date relevante la nivel local nu s-a putut construi, pentru 
oraşul Năsăud, piramida vârstelor. Considerăm însă că aspectele prezentate la nivel 
european se pot apropia de situaţia care se regaseşte în prezent în oraş şi zona sa de 
influenţă.  

Locul ocupat de oraşul Năsăud sub aspectul demografic în context judeţean, 
regional şi naţional rezultă din datele înscrise în tabelul 2.2.2. a 

 
Tabel nr. 2.2.2.a  Repartizarea populaţiei în context judeţen, regional şi naţional 

 
Nivel Masculin Feminin Total 

Romania 10543518 11080331 21623849 
Regiunea Nord-Vest 1335756 1401644 2737400 

Judeţul Bistriţa-
Năsăud 

154227 162461 316680 

Oraşul Năsăud 5247 5706 10953 
                 * Date statistice disponibile la nivelul anului 2005 , INSSE                                                                    
 
  Se poate remarca faptul că la toate nivelele se regaseşte aceeaşi situaţie, prin care 
numărul femeilor îl devansează pe cel al barbaţilor, cu procente de 2,5% la nivelul ţării şi 
al Regiunii N-V şi cu procente de peste 4% la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud şi la 
nivelul oraşului Năsăud. 

Oraşul Năsăud face parte din centrele urbane ale judeţului  Bistriţa-Năsăud alături 
de municipiul Bistriţa capitala judeţului, şi de oraşele Beclean şi Sângeorz-Băi. După 
numărul de locuitori oraşul Năsăud se situează pe locul trei în urma municipiului Bistriţa 
şi  a oraşului Beclean şi înaintea oraşului Sângeorz-Băi astfel: 

 
Tabel nr. 2.2.2.b  Repartizarea populaţiei în judeţul Bistriţa-Năsăud 

 
Localitate Total Masculin Feminin 
Bistriţa 83114 40531 42583 
Beclean 11415 5544 5871 
Năsăud 10959 5285 5674 
Sângeorz-Băi 10717 5402 5315 

* Datele din  tabel sunt valabile pentru luna iulie 2006 
 
 Elementele de referinţă cu privire la populaţia oraşului au fost datele obţinute prin 
recensămintele populaţiei şi datele statistice oficiale publicate periodic. Deasemenea au 
fost culese şi prelucrate date şi informaţii de la unele structuri judeţene şi locale, în 
preocupările cărora sunt incluse aspecte cu privire la demografie în contextual general al 
strategiei. 
 Indicatorii analizaţi şi prelucraţi în cuprinsul acestui capitol se referă la populaţia 
oraşului Năsăud, sub aspectul structurii şi dinamicii acesteia. Totodată sunt prezentate 
aspectele cu privire la tendinţele pieţei muncii , la câştigurile realizate, la politicile de 
protecţie socială şi la şomaj. 

Repartizarea populaţiei în teritoriul administrativ al oraşului Năsăud se prezintă în 
tabelul 2.2.2.c 
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Tabel nr. 2.2.2.c   Repartizarea populaţiei în teritoriu 

  
 Total locuitori Feminin Masculin % 
Oraşul Năsăud 9154 5588 4994 86,5 
Cartier Liviu 
Rebreanu 

793 430 363 7,5 

Cartier Luşca 635 321 314 6 
Total 10953 5706 5247 100 

 
 
 Naţionalităţi, etnii şi religii. În oraşul Năsăud se regăsesc locuitori de 
naţionalitate Română în număr de 10297 (94,0%) , maghiară 101 (0,9%), rroma 520 
(4,7%) şi alte în număr de 35 (0,4%). Dintre aceştia o situaţie aparte prezintă etnia rroma 
caracterizată printr-o situaţie materială precară situându-se la un nivel de trai considerabil 
mai scăzut faţă de restul populaţiei. Din acest motiv la nivelul Consiliului Local există 
elaborată o strategie de îmbunătăţire a situaţiei rromilor şi un plan de acţiune locală, care 
işi propune să acceseze fonduri publice şi europene pentru creşterea nivelului de trai a 
acestei etnii. 
 
 Din punct de vedere al apartenenţei la diferite confesiuni religioase situaţia 
locuitorilor din oraşul Năsăud se prezintă astfel: 
 

ortodocşi                 9402 persoane 
greco-catolici           400 persoane 
romano-catolici        150 persoane 
penticostali              510 persoane 
baptişti                     360 persoane 
reformaţi                  60 persoane 
martorii lui Iehova   50 persoane 
atei                             5 persoane 
nedeclaraţi                16 persoane 

 
2.2.3. Capitalul uman şi modul de valorizare al acestuia 

 
2.2.3.1 Structura populaţiei  

 
• Structura populaţiei pe sexe în dinamica anilor 2004 – 2006 se prezintă conform 

tabelului 2.2.3.a: 
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Tabel nr. 2.2.3.a  Populaţia totală a oraşului Năsăud 
 

Număr persoane Indicator Detaliere 
2004 2005 2006 

Total 11058 10953 10959 
Bărbaţi 5313 5247 5285 Populaţia totală stabilă 
Femei 5745 5706 5674 

 
Grafic nr. 2.2.3.a  Populaţia totală a oraşului Năsăud 
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• Structura populaţiei pe intervale de vârsta, în dinamica 2002 (recensamant) până 
în 2006 este redată în tabelul 2.2.3.b 

 
Tabel nr. 2.2.3.b  Structura populaţiei oraşului Năsăud pe grupe de vârstă 

 
Număr de persoane Date statistice 2002 2004 2005 2006 

Populaţia de        0 – 4 ani 577 612 623 626 
                     5 – 9 606 615 634 628 

10 – 14 907 946 938 937 
15 – 19 977 1016 1011 1022 
20 – 24 814 860 841 826 
25 – 29 739 742 744 741 
30 – 34 847 854 856 855 
35 – 39 688 718 704 706 
40 – 44 860 890 871 878 
45 – 49 912 961 943 951 
50 – 54 703 740 727 726 
55 – 59 458 489 473 471 
60 – 64 405 422 418 421 

    65 şi peste 1089 1163 1170 1171 
Total 10582 11058 10953 10959 

% 100,0 104,5 103,5 103,5 
 



 
 

84

 
 

Grafic nr. 2.2.3.b  Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă, în dinamica 2002  
(recensamant) până în 2006  
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Urmărind evoluţia populaţiei oraşului Năsăud în intervalul de timp 2002 

(recensamant) până în 2006 se desprinde o creştere la nivelul anului 2004 cu 476 
persoane, dupa care, în anii următori se înregistrează reduceri ale populaţiei, faţă de anul 
2004, cu un numar de 105 persoane în anul 2005 şi 99 persoane în anul 2006.  
 
 Din analiza indicatorilor prezentaţi se pot desprinde următoarele aspecte 
demografice: 

• O creştere a categoriei 0 – 4 ani prin sporirea numărului de naşteri, determinată de 
ajutoarele care se acordă mamelor, prin indemnizaţiile lunare în bani şi prin 
concediu pentru îngrijirea copilului pe o durata de 2 ani;  

• O creştere a numărului populaţiei de peste 60 de ani, fapt care oglindeşte o mărire 
a duratei de viaţă pentru populaţia îmbătrânită ca urmare a unei asistente sociale şi 
medicale îmbunatăţite (creşterea pensiilor şi a reţelei de unităţi sanitare încadrată 
cu un număr important de personal medical); 

• O uşoară stagnare sau chiar scădere la grupele de populaţie tânără (între 20 şi 44 
de ani) în perioada 2004 – 2006, care se explică prin plecările la muncă în 
străinatate, cu menţiunea că totuşi fenomenul este mult mai redus la nivelul 
oraşului Năsăud decât în localităţile rurale din zonă. 

 
Tendinţa pentru perioada analizată este aceea de creştere a numărului populaţiei 

comparativ cu datele recensământului din anul 2002, urmată de o stagnare sau chiar 
reducere pentru anii 2005 şi 2006. 

Tendinţa generală, pentru etapa viitoare va fi aceea de creştere a numarului 
populaţiei. In conformitate cu unele studii realizate la nivel mondial, populaţia urbană 
este in continuă crestere. Astfel, se preconizează ca până la finele anului 2050, 80% din 
populaţie să trăiască în mediul urban. Acest fapt reprezintă o mare provocare pentru 
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orşaul Năsăud şi este momentul ca autoritatea locală să dezvolte politici locale care să 
preânâmpine eventuale momente de criză. 

Din punct de vedere al vârstei trebuie menţionat că aportul de dependenţă de 
vârstă (persoane în vârstă  65+ / 15-64) va creşte de la aproape 25% la peste  50% în 
2050. Aceasta va conduce la probleme legate de prelungirea perioadei active a 
persoanelor, peste 60 de ani. Legislaţia naţională deja prevede creşterea vârstei de 
pensionare şi de aceea autoritatea publică trebuie să prevadă în politicile locale, soluţii 
pentru rezolvarea acestor situaţii. Autoritatea publică în parteneriat cu mediul economic 
şi alţi actori sociali vor trebui să ia măsuri suplimentare de asigurare a locurilor de muncă 
pentru populaţia activă, îmbătrânită. O variantă de asigurare a unor locuri de muncă, 
pentru populaţia de peste 55 ani ar putea fi găsită în următoarele domenii:  

- Servicii (în special turism); 
- Agricultură (ecologică); 
- Munca la domiciliu; 
- Cooperaţie. 

 
 

2.2.3.2 Evoluţia populaţiei totale stabile şi aspecte 
demografice 

 
 

Tabel nr. 2.2.3.c  Evoluţia populaţiei totale stabile în perioada 2004 – 2006 
 

 2004 2005 2006 2006/2004 2006/2005 
11058 10953 10959 99,1 % 99,1 % Populaţia totală stabilă, 

din care femei 5745 5706 5674 98,7 % 99,4 % 
 
 

Grafic nr. 2.2.3.c  Evoluţia populaţiei totale stabile în perioada 2004-2006 
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 Se remarcă o uşoară scadere a populaţiei totale stabile a oraşului Năsăud, în 
proporţii aproximativ egale, atât la bărbaţi cât şi la femei. În cea mai mare parte scăderea 
se datorează numărului de plecări cu domiciliul din localitate (219), mai mare decât 
numărul stabilirilor de domiciliu în localitate (146). 
 În sens contrar a influienţat diferenţa pozitivă din ultimul an al intervalului de 
timp analizat, dintre naşteri (140) şi decese (83), ceea ce reflectă un mic spor natural al 
populaţiei.  
 Scăderea numărului populaţiei a mai fost influenţată şi de plecările la muncă în 
străinatate, în special a bărbaţilor, fără ca acest fenomen să aibă un impact semnificativ. 
 

2.2.3.3 Populaţia ocupată şi structura ocupării 
 
 Populaţia în vârsta de muncă, considerată în intervalul 18 şi 65 de ani, reprezintă 
la nivelul oraşului Năsăud un numar de 6575 persoane în anul 2006.  

Din totalul populaţiei în vârsta de muncă la nivelul acestui an, 93,0% reprezintă 
populaţia activă civilă ocupată, respectiv 6116 persoane.  

Populaţia activă (ocupată) reprezintă 55,79% ceea ce poate fi considerat un grad 
mare de ocupare, cu precizarea că din numărul total, un procent de 34,33%, respectiv 
2100 persoane sunt ocupate în agricultură, deci nu realizează venituri salariale. În celelate 
sectoare de activitate se remarcă un nivel redus al salariilor ceea ce influenţează negativ 
nivelul de bunăstare al locuitorilor oraşului.  

În cadrul populaţiei active ocupate se regasesc următoarele categorii de persoane: 
salariaţi, ocupaţi în agricultură şi profesii liberale. 
 Detalierea indicatorilor cu privire la ocuparea populaţiei oraşului Năsăud şi la 
structura ocupării este redată în tabelul de mai jos  
                           

Tabel nr. 2.2.3.d  Populaţia ocupată şi structura ocupării 
 

Indicatori 2004 2005 2006 2006/2004 2006/2
005 

Populaţia în vârstă de muncă – nr 
persoane 6676 6577 6575 98,4 99,9 

I Salariaţi – nr mediu total, din care 3156 3345 3673 116,3 109,8 
1. în agricultură 24 21 20 83,3 95,2 
2. în industrie, din care 1367 1417 1566 114,5 110,5 

2.1 extractivă 6 6 3 50,0 50,0 
2.2 prelucrătoare 1261 1311 1468 116,4 111,9 
2.3 energie, gaze, apă 100 100 95 95,0 95,0 

3. construcţii 141 156 161 114,2 103,2 
4. comerţ 504 597 758 150,4 126,9 
5. transport / posta 178 158 154 86,5 97,4 
6. finanţe, bănci, asig 60 64 60 100,0 93,7 
7. administraţie publică 182 158 179 98,3 113.3 
8. învăţământ 290 286 290 100,0 101,4 
9. sănatate şi asistenţă socială 387 456 485 125,3 106,3 

II Ocupaţi în agricultură 2644 2468 2100 79,4 85,1 
III Profesii liberale 328 339 343 104,5 101,1 
Total populaţie ocupată 6128 6152 6116 99,8 99,4 
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Grafic nr. 2.2.3.d  Populaţia ocupată şi structura ocupării pe perioada 2004-2006 
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 Din datele de mai sus se desprind următoarele aspecte cu privire la populaţia 
ocupată şi la structura ocupării: 
 

• Populaţia în vârstă de muncă se menţine în mod constant la acelaşi nivel, cu 
abateri nesemnificative între anii intervalului; 

• La categoria “salariaţi” se remarcă o evoluţie ascendentă a numărului, fapt ce 
denotă crearea de noi locuri de muncă, datorită activităţilor economice, din 
industrie, comerţ şi servicii. Creşterile cele mai mari se regăsesc în industria 
prelucrătoare şi în comerţ;  

• Trebuie facută precizarea că numărul de salariaţi în oraşul Năsăud a fost mai mare 
în anii anteriori, când au funcţionat câteva mari întreprinderi cu capital de stat. 
După privatizarea şi reorganizarea  acestora, s-a produs o reducere drastică a 
numărului de salariaţi, care s-au orientat către alte domenii ale economiei de 
piaţă; 

• Se poate remarca numărul important de salariaţi din domeniile “învăţământ” şi 
“sănătate”, ceea ce reflectă o continuare a tradiţiilor învăţământului năsăudean, 
precum şi o preocupare atentă pentru sănătatea populaţiei. 

 
2.2.3.4 Evoluţia câştigului mediu  

 
 Tot în acest context, al ocupării populaţiei, în care se gaseşte şi categoria 
“salariaţi”, sunt necesare referiri la nivelul veniturilor, sub aspectul indicatorului “venit 
salarial mediu lunar”.  
 Din datele disponibile la nivelul anului 2007, situaţia veniturilor salariale pe 
principalele ramuri, se prezintă conform următoarelor date: 
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Grafic nr. 2.2.3.e  Evoluţia câştigului mediu 
 

Ramura Venit salarial mediu lunar (RON) 
silvicultură, exploatare forestieră 1160

                   
industria alimentară şi a băuturilor 780

                   
industria textilă 697

                   
industria de prelucrarea a lemnului 846

                   
industria metalurgică 724

                   
industria construcţiilor metalice 1292

                   
industria de maşini şi echipamente 680

                   
producţia, transportul şi distribuţia 
energiei electrice 

920
                   

captarea, tratarea şi distribuţia apei 945
                   

construcţii 1276
                   

comerţ cu amanuntul 638
                   

hoteluri şi restaurante 731
                   

transporturi terestre 636
                   

activităţi financiar - bancare 1840
                   

administraţie publică 923
                   

învăţământ 1724
                   

sănătate şi asistenţă socială 1185
                   

cooperaţia de consum  940 
              

  
Se remarcă nivelul ridicat al salariilor în domeniile financiar - bancar, învăţământ, 

construcţii, industria confecţiilor metalice, sănătate, silvicultură, toate acestea depăşind 
mai mult sau mai puţin limita de 1000 RON. 
 De asemenea se pot remarca activităţile mai slab remunerate, printre care: 
industria textilă, industria de maşini şi echipamente, transporturi, comerţul cu amănuntul, 
industria alimentară, industria metalurgică, etc, situate simţitor sub 1000 RON. 
 Nu există date oficiale pentru cuantificarea veniturilor în agricultură, cunoscut 
fiind faptul că în acest sector este vorba de subzistenţa familiei precum şi de valorificarea 
surplusului de produse pe piaţa liberă. 
 În acest sens, trebuie menţionat că datorită acestor venituri reduse gradul de 
bunăstare al populaţiei oraşului este foarte scazut ceea ce a determinat o migraţie de peste 
13%10 din populaţia activă.  

                                                 
10 Date preluate de la Serviciul informatizat de evidenţă a populaţiei Bistriţa.  
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2.2.3.5 Tendinţe pe piaţa locală a muncii 
 
 Cu privire la numărul populaţiei, evoluţia prezintă o anumită constanţă, 
remarcându-se o uşoară tendinţă de creştere faţă de recensamântul din anul 2002, situată 
între 3 şi 4 %. 
 Proporţia între populaţia masculină şi cea feminină se menţine cu un uşor decalaj 
cuprins între 1,7 şi 2,1 % în favoarea femeilor. 
 Structura pe vârste a populaţiei prezintă creşteri atât la populaţia foarte tânără 
cuprinsă între 1 şi 4 ani, cât şi la populaţia îmbătrânită, de peste 65 de ani. Tendinţa 
acestor creşteri se va menţine în continuare, datorită încurajării natalitaţii precum şi unor 
măsuri care vin în sprijinul populaţiei îmbătrânite: măriri de pensii, asistenţă medicală 
gratuită, reţete compensate, etc. Cu privire la populaţia între 25 – 50 de ani se 
înregistrează o uşoară tendinţă de scădere în intervalul 2004 – 2006, datorită plecărilor la 
muncă în străinatate, a căror număr s-a diminuat însă în ultimul timp. 
 Tendinţa generală cu privire la numărul populaţiei oraşului Năsăud este aceea de 
constanţă, fără a se înregistra fluctuaţii importante. 
 Cu privire la populaţia ocupată şi structura ocupării, se poate remarca de 
asemenea o constanţă, fără abateri însemnate între ani, astfel:  

• Populaţia în vârstă de muncă se menţine în intervalul anilor 2004 – 2006 la acelaşi 
nivel, cu diferenţe nesemnificative; 

• La categoria “salariaţi” se remarcă o tendinţă de creştere a numărului acestora faţă 
de anul 2004 cu 16,3 % în anul 2005 şi cu 9,3% în anul 2006, ceea ce oglindeşte 
crearea unor noi locuri de muncă, în special în industria prelucrătoare şi în 
comerţ; 

• Populaţia ocupată în agricultură are o tendinţa de scădere, care se datorează 
creării unor noi locuri de muncă în celelalte sectoare economice, conturându-se în 
perspectivă o reducere a forţei de muncă ocupată în agricultură, ceea ce va putea 
determina mărirea suprafeţelor nelucrate sau necesitatea de a aborda acest 
domeniu prin prisma eficientizării şi modernizării permanente; 

• Agricultura, în special cea ecologică , pomicultura şi floricultura vor putea 
constitui domenii care ar putea absorbi forţa de muncă îmbătrânită (55 ani şi 
peste);  

• Profesiile liberale sunt acoperite în cea mai mare parte de personalul medical 
(medici, farmacişti, cadre sanitare medii) alături de care se mai regăsesc într-o 
pondere mai redusă mici meseriaşi care lucrează în sectorul privat; 

• Cu privire la câştigul mediu există diferenţe mari între sectoarele de activitate, 
fiind preponderente salariile sub 1000 RON lunar. O tendinţa în acest domeniu 
este greu de anticipat deşi unele nemulţumiri există, fără a se acţiona în mod 
organizat, pe cale sindicală sau prin alte mijloace. Totuşi se poate contura tendinţa 
unei migraţii importante între diferiţe sectoare de activitate, cu afluenţă spre cele 
în care salariile sunt mai mari; 

• Cooperaţia poate constitui o soluţie acceptabilă de creare a unor locuri de muncă 
pentru populaţia îmbătrânită(55 ani şi peste). 
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2.2.3.6 Şomajul şi politici de protecţie socială 
 

În oraşul Năsăud, fenomenul şomajului în ultimii 3 ani prezintă o tendinţă de 
scădere conform următoarelor date: 

 
Tabel nr. 2.2.3.e  Repartizarea şomerilor pe perioada 2005-2007 
 

Anul Total şomeri Femei Bărbaţi 
2005 206 105 101 
2006 188 81 107 
2007 180 97 83 

 
Grafic nr. 2.2.3.f Evoluţia şomajului pe perioada 2005-2007 
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Raportând aceste cifre la totalul populaţiei ocupate rezultă o tendinţă de scadere a 

şomajului, oglindit prin următoarele procente: 
 - 3,3 % în anul 2004; 
 - 3 % în anul 2005; 
 - 2,9% în anul 2006. 
 Nivelul redus al şomajului se datorează pe de-o parte dezvoltării economice şi 
sociale în cadrul cărora se crează noi locuri de muncă, iar pe de altă parte politicilor de 
protecţie socială şi acţiunilor intreprinse de organele abilitate. 
 Deşi redusă, rata şomajului pentru oraşul Năsăud depăşeşte rata şomajului la nivel 
de judeţ la finele anului 2007, care reprezintă 2.5%. Se impune o atenţie sporită acestui 
fenomen prin măsuri care să accentueze tendinţa de scădere a acestui indicator 
înregistrată până în prezent. 
 Ca număr de şomeri la finele anului 2007 la nivelul oraşului Năsăud faţă  de 
nivelul întregului judeţ situaţia este următoarea. 
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Tabel nr. 2.2.3.f   Număr de şomeri la finele anului 2007 la nivelul oraşului Năsăud 
 

 JUDEŢ NĂSĂUD % 
Total 3100 180 5.8 
Femei 1481 97 6.5 

Barbaţi 1624 83 5.1 
 
 În cadrul activităţilor investiţionale din oraşul Năsăud , atît în ceea ce priveşte 
infrastructura căt şi serviciile pentru populaţie şi comerţ, situatia se prezintă astfel: 

- prin transferarea activitaţilor de gestionare a deşeurilor menajere şi 
industriale la nivel judeţean se presupune că slariaţii SGC Năsăud îşi vor 
pierde locurile de muncă. In mod real ei vor pierde locul de munca la SGC 
dar vor putea să-şi desfăşoare activitatea în noua platformă de transfer care 
se va crea pentru oraşul Năsăud şi de asemenea în cadrul activităţilor de 
gestionare a spaţiilor verzi care vor creşte in următoarea etapă, ajungând 
până la 6 mp locuitor în conformitate cu dispozitiile legale. Aceasta 
înseamnă majorarea , până în anul 2013 a suprafeţei spaţiilor verzi 
suprafaţă ce va trebui să fie întreţinută;  

- în ceea ce priveşte activitatea comercială care se va restructura ca urmare a 
apariţiei noilor tipuri de magazine (PLUS, Kaufland, etc) salariaţii  care 
vor pierde locuri de muncă în cadrul magazinelor mici ce vor dispare, vor 
putea să se angajeze fie la magazinele mari fie in sectorul serviciilor unde 
se prevede o creştere viitoare, în special în turism şi servicii colaterale;   

- In ceea ce priveşte agricultura, dezvoltarea oraşului şi tendinţa de 
urbanizare care există deja va modifica comportamentul populaţiei din 
mediul rural care, va accepta locuri de muncă în servicii sau alte domenii 
care le vor furniza asigurari sociale, de sănătate şi un alt statut social; 

- Acest fapt este deja o realitate în judeţ, compania Leoni, din Bistriţa 
lucrand cu persoane din mediul rural care, deşi aflate la o vârstă matură 
sunt la primul loc de muncă. 

 Mai trebuie menţionat faptul că în anul 2007 au fost angajate din şomaj un număr 
de 407 persoane, iar numărul mediu de locuitori aflaţi în căutarea unui loc de muncă a 
fost de 190 persoane. 
 
 

2.2.4. Politici speciale şi servicii sociale 
 

Există o paletă largă de reglementări legale, cu privire la politicile speciale de 
protejare şi sprijinire a diferitelor categorii ale populaţiei, care necesită protecţie şi 
sprijin. Printre acestea se mentionează câteva mai importante, astfel: 

• OUG nr.148/2005 (MOF 1008/14.11.2005) privind susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului, cu modificarile şi completările ulterioare aprobate prin Legea 
nr.7/2007 (MOF 33/17.01.2007); 

• Normele metodologice din 2005 de aplicare a prevederilor OUG 148/2005 privind 
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (MOF 7/04.01.2006); 

• Norme metodologice din 2006 de aplicare a prevederilor OUG 148/2005 privind 
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările 
următoare MOF 704/17.08.2006; 
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• Legea nr.236/2006 (MOF 892/02.11.2006) privind acordarea unui sprijin familiar 
la constituirea familiei; 

• Instrucţiunile din 2006 de aplicare a Legii nr.396/2006 privind acordarea unui 
sprijin financiar la constituirea familiei (MOF 1057/30.12.2006); 

• OUG nr.96/2003 (MOF 750/27.10/2003) privind protecţia maternităţii la locurile 
de muncă cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Legea 
nr.25/2004 (MOF 214/11.03.2004); 

• Ordinul MS nr.458/20004 (MOF 397/04.05.2004) privind amelioararea accesului 
gravidelor la investigatii paraclinice si consulturi de specialitate; 

• Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata in 2007 (M Of 
145/28.02.2007) cu modificari si completari ulterioare; 

• Legea nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de crestere 
(M Of 446/23.05.2006) cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin legea 
571/2003 privind codul fiscal; 

• Documentul Comun de Evaluare a Politicilor de Ocupare a Forţei de Muncă (JAP 
2006); 

• Strategia Naţională pentru dezvoltarea serviciilor sociale 2005; 
• Strategia Naţională privind prevenirea şi lupta împotriva fenomenelor de violenţă 

domestică 2005; 
• Strategia Naţională privind incluziunea socială a tinerilor peste 18 ani care 

părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului 2006- 2008; 
• Memorandumul Comun privind Incluziunea Socială (JIM 2006); 
• Strategia Naţională pentru dezvoltarea sistemului de asistenţă socială pentru 

persoanele vârstnice 2005 - 2008; 
• Strategia Guvernului pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor 2001; 
• Strategia Naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi în perioada 2006 – 2013; 
• Egalitate de şanse pentru persoane cu dizabilităţi – către o societate fără 

“discriminare“; 
• Strategia Naţională pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi. 

 
 

Toate aceste reglementari se constituie în politici speciale menite să vină în sprijinul 
populaţiei vizâd asistenţa socială, creşterea populaţiei, consolidarea familiei, etc. 
 

2.2.4.1 Incluziunea socială  
 

Cu privire la servicile sociale care se acordă populaţiei  ca protecţie socială pe plan 
local în oraşul Năsăud există doua structuri de acest fel: 

o Serviciu de asistenţă publică din cadrul Primăriei; 
o Complexul de servicii sociale şi comunitare. 

 În cadrul serviciului de asisistenţă publică se desfăşoară următoarele 
activităţi: 

- Acordarea de protecţie socială pe baza unui program de măsuri şi acţiuni 
pentru nevoi sociale individuale, familiale sau de grup, pentru depăşirea 
situaţilor de dificultate, pentru protecţia persoanei, pentru prevenirea 
marginalizării şi excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale; 
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- Evaluarea iniţială, identificarea nevoilor sociale, informare desre drepturi şi 
obligaţii, consiliere privind servicile sociale. 

Prin intemediul serviciului au fost acordate în anul 2007 următoarele ajutoare: 
•  Venit minim garantat pentru 116 familii/persoane singure aflate în 
     situaţie economică dificilă; 
•   Sume achitate în baza cererilor depuse pentru: 

 ajutor social:                        153210 lei; 
 ajutor de urgenţă:                  29870  lei; 
 ajutor de urgenţă în natură:     8945  lei; 

•   Trusou pentru nou născuţi acordat la 97 de copii; 
•   Alocaţii penrtru nou născuţi acordate la 96 copii; 
•   330 de cutii lapte praf pentru copii  între 0 şi 1 an. 

Tot în cadrul acestui serviciu se acordă protecţie pentru persoane cu handicap 
constand în: regim special de prevenire, tratament şi readaptare. De această 
protecţie au beneficiat în anul 2007 un număr de 9 persoane cu handicap. 

 
 În cadrul Complexului de servicii sociale şi comunitare este organizat un 

Orfelinat pentru copii cu dizabilităţi fizice şi mintale, precum şi un centru de 
recuperare psihomotorie. În prezent în complex sunt internaţi 74 copii din care 44 
permanent şi sunt asistaţi 10 studenţi care au fost crescuţi în acest complex. 
Asistenţa constă în masă şi casă până la 18 ani iar dacă se continuă studiile 
termenul se prelungeste până la 26 de ani. 
Fondurile sunt asigurate de la guvern. 
Este avută în vedere realizarea unei investiţii în cadrul complexului prin care să 
fie realizate centre de ergoterapie, kineoterapie şi psihologie, în colaborare cu o 
oraganizaţie nonguvernamentală din Franţa. 

 În ceea ce priveşte populaţia rroma există o preocupare permanentă din partea 
autorităţii publice pentru atragerea lor in viaţa socială a comunităţii.  
 Astfel Primaria a aplicat proiectul „Reglementarea situaţiei privind punerea în 
legalitate  a cetăţenilor de etnie rroma care constituie cazuri sociale” în cadrul 
programului Phare 2005. Aceste proiect este localizat în Localitatea Năsăud, Localitatea 
Sângerz-Băi, Comuna Ilva-Mică, Comuna Dumitra, Comuna Nuşeni, Comuna Nimigea, 
Comuna Chiuza. 
 Obiectivul proiectului este: Punerea în legalitate a cetăţenilor de etnie rroma 
care constituie cazuri sociale şi nu au acces la servicii. Vor beneficia de acest proiect 200 
de beneficiari direcţi şi 400 de beneficiari indirecţi.  
Se va realiza: 
- intabularea unui număr de 52 de familii; 
- realizarea a 200 buc. acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie şi buletine). 
Astfel încât un număr de 200 de familii vor intra în legalitate.  
 Problema populaţiei de etnie rroma nu este o problemă uşor de rezolvat datorită 
mentalităţilor existente şi de o parte şi de alta. Astfel, în vederea îmbunătăţirii situaţiei 
populaţiei de etnie rroma, în 20.03.2008 a fost aprobat planul local de acţiune pentru 
îmbunătăţirea situaţiei rromilor.  
Următoarele propuneri sunt formulate: 
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Tabel nr. 2.2.4.a  Plan local pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor 
 

Nr. crt Denumire măsură Perioada de 
implementare 

1.  
Angajarea unui politist comunitar pentru comunităţile 
de rromi (1 pers) după modificările Legii actuale 
politist-asistent,salarizare similară 

2009-2010 

2.  Reabilitare Sc. Gen. nr.2  V. Spinului(activitate 
remediala,instrumente muzicale profesor de lb.romani) 2008-2009 

3.  Reabilitare gradiniţă nr.2 Valea Spinului 2008-2009 
4.  “Miss Piranda”, festival folcloric (zilele Năsăudului) 2008 

5.  Acordare ajutor social pentru un număr de 70 de 
personae, în valoare de 9850 lei 2008-2009 

6.  Transformare Cămin T.Vladimirescu în locuinţe 
sociale 2008- 2009 

7.  Extindere reţea de alimentare cu apă Str.Podirei 
+Bistriţei+cart. L.Rebreanu, (1,5 km) 2008- 2009 

8.  Punct de aprindere str. V.Crucii 2008- 2009 
9.  Acordarea de materiale (30 europubele) 2008- 2009 

10.  Lucrări de prevenire a inundaţiilor şi îngheţurilor care 
au cuprins şi zonele unde locuiesc romi 2008-2009 

11.  Reabilitare pod V.Spinului-ambele părţi laterale 2008 

12.  Asfaltare str.Podirei +realizare trotuare 
PT reabilitare DC2F+Luşca (3 km) 2008-2009 

13.  Realizare trotuare cartierul L. Rebreanu 2009-2011 

14.  Reabilitarea a 5 locuinţe individuale ale rromilor aflate 
în stadiu grav de degradare 2008-2009 

15.  Reintegrarea elevilor de etnie rroma care au renunţat la 
şcoală 2008-2009 

16.  Angajare mediator sanitar 2008-2009 

17.  Calificarea a 10% persoane de etnie rroma cu ajutorul 
AJOFM 2008-2009 
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2.2.5. Analiza SWOT Demografie 
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Puncte tari 

• Populaţia stabilă sub aspect numeric şi al structurii, fără fluctuaţii 
importante; 

• Creşterea numărului locurilor de muncă pe seama dezvoltării economice şi 
a iniţiativei private; 

• Reţea dezvoltată de învăţământ;  
• Nivel ridicat al populaţiei în vârstă de muncă 55,79% şi al numărului de 

salariaţi; 
• Numărul mare al elevilor din scolile năsăudene care devin anual noi 

resurse de muncă; 
• Reţea dezvoltată de unităţi sanitare, deservite de personal calificat, care 

asigură o bună stare de sănătate a populaţiei; 
• Asigurarea de facilităţi care contribuie la creşterea natalităţii precum şi la 

prelungirea duratei de viaţă; 
• Asistenţă socială asigurată adecvată prevederilor legale; 
• Numărul de apartamente noi aflate în construcţii ANL şi dezvoltatori 

privaţi; 
• Măsuri de incluziune socială programate; 
• Măsuri de incluziune socială pentru populaţia de etnie rroma. 
 

 
Puncte slabe 

• Plecările la muncă în străinătate, cu precădere din categoria populaţiei 
tinere; 13 % din populaţie lucrează în străinătate; 

• Plecările cu domiciliul din localitate, mai mari decât stabilirile în 
localitate; 

• Număr redus al populaţiei ocupate în cadrul profesiilor liberale (mici 
meseriaşi); 

• Dezvoltarea insuficientă a serviciilor locale pentru sprijinirea segmentelor 
vulnerabile ale populaţiei; 

• Lipsa unui centru de zi pentru persoanele vulnerabile;  
• Lipsa locurilor de muncă pentru tineri;  
• Abandonul scolar în cadrul etniei rroma.  
 

Oportunităţi 
 

• Ţintele stabilite la Barcelona pentru servicii de îngrijirea copilului (33% 
pentru 0-3 ani, 90% pentru  3-6 ani);  

• Consiliul Europei a creat Alianţa Europeană pentru Familii pentru a 
promova schimbul de bune practici;  

• Crearea unui grup consultativ UE format din experţii guvernamentali în 
demografie;  

• Observatorul Familial dezvoltat de Eurofound în Dublin; 
• Proiect comun cu OECD privind baza de date a familiei; 
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• Al doilea Forum Demografic European şi Al Doilea  Raport Demografic, 
planificat pentru sfârşitul lui 2008; 

• Alinierea legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar;  
• Flexi securitatea;  
• Politica de responsabilizare socială corporativă.  

 
 
Constrângeri, Ameninţări, Dificultăţi 
 

• Stagnarea  economiei locale, regionale şi naţionale; 
• Legislaţia privind asigurările sociale;  
• Furnizarea neadecvată a serviciilor publice (îngrijiri pediatrice, creşe, 

grădiniţe, locuinţe sociale, transport) ; 
• Mentalitatea tinerilor care nu doresc copii până la împlinirea carierei;  
• Politica locală neadecvată privind demografia;  
• Creşterea preţurilor pentru educaţie şi scolarizarea copiilor de vârstă 

şcolară şi preşcolară.  
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2.3 Dezvoltarea socio-economică 
 
 

2.3.1 Contextul analizei  
 

 
 Analiza în domeniul dezvoltării economico sociale a oraşului Năsăud se 
realizează în vederea definirii strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului. În abordarea 
acestui demers s-au luat în considerare: 

• strategia de dezvoltare naţională cuprinsă în Planul Naţional de 
Dezvoltare;  

• documentele programatice regionale; 
• strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bistriţa Năsăud. 

 Perioada 2007-2013 este puternic influenţată de fondurile financiare care sunt 
alocate României în scopul implementării obiectivului Uniunii Europene: convergenţa. 
Întreg teritoriul ţării este eligibil sub acest obiectiv. Instrumentele structurale îşi propun 
să infuenţeze favorabil reducerea disparităţilor regionale. Desigur ele singure nu vor 
putea să realizeze această influenţă dacă, la nivel local şi regional, nu se va manifesta o 
deschidere şi nu va exista o viziune în acest sens. Nu trebuie uitat că fondurile se vor 
aloca pe baze concurenţiale  şi vor câstiga cei care vor fi mai bine pregatiţi şi vor avea o 
largă susţinere din partea actorilor locali.   
 
 

2.3.2 Dezvoltare Socială 
  

2.3.2.1 Fondul de locuinţe construite 
 
Una din problemele majore care afectează oraşul Năsăud este legată de asigurarea 

de locuinţe pentru cetăţeni. În cadrul fondului locativ, din totalul de 6117 locuinţe, se mai 
află în proprietate publică un număr de 30, restul de 6087 fiind în proprietate privată. 
Alături de acestea mai există un număr de 18 apartamente locuinţe sociale. 

Din fondul locativ privat, un număr de 3890 locuinţe sunt case – gospodării 
construite din fondurile populaţiei în baza documentelor de urbanism eliberate de 
Primarie. Trebuie precizat că o parte din aceste locuinţe sunt construite în zona de 
restricţii dar, proprietarii acestora au realizat, cel puţin în ultima perioadă studii 
geodezice. Totuşi mai sunt încă locuinţe construite fără acest tip de studiu care sunt 
puternic afectate de mişcările solului şi pentru care Primăria trebuie să ia anumite măsuri.  

Alături de acestea în oraşul Năsăud mai există un fond locativ în număr de 61 de 
blocuri cu 130 de scări şi respectiv 2227 apartamente. 
 O parte din blocurile de locuinţe se află într-o stare avansată de uzură, fiind în 
atenţia edililor. Astfel, în anul 2007 au fost reabilitate un număr de 14 blocuri, din punct 
de vedere constructiv, energetic şi al utilităţilor. Dar dacă luăm în considerare numărul 
mare de blocuri nereabilitate trebuie să constatăm faptul că există încă multe de făcut şi 
Primăria, împreună cu asociaţiile de proprietari trebuie să facă demersurile necesare 
obţinerii de fonduri astfel încât calitatea vieţii oamenilor să crească.  
 Din punct de vedere al preocupării administraţiei publice locale în ceea ce 
priveşte asigurarea necesarului  de locuinţe trebuie să precizăm că, până în prezent a fost 
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construit, din fondurile statului un bloc de tip ANL cu 20 de unitaţi locative din care 16 
apartamente cu două camere şi 4 garsoniere. În prezent s-au început lucrările la alte două 
blocuri ANL  fiecare cu 20 de unitaţi locative. Deşi aceste blocuri reprezintă o realizare 
totuşi ele nu pot rezolva, nici pe departe, problemele locative existente în oraş. În prezent 
există 223 de cereri pentru locuinţe din care 207 cereri pentru locuinţe ANL şi 16 pentru 
locuinţe sociale. Acest lucru a facut ca Primăria, care are resurse limitate să încurajeze 
construcţia de locuinţe în regim privat. Astfel SC SALAUTA SRL are în perspectivă 
construirea a două blocuri P+5 şi P+3 ambele mansardate iar SC ANCORA SRL are în 
vedere construirea a trei blocuri, cu 10 etaje, pe strada Iulian Marţian nr 12, cu un număr 
de  150 apartamente, spaţii comerciale la parter şi parcări subterane. Aceste ultime trei 
blocuri, deşi vor rezolva probleme locative vor avea un impact, posibil negativ asupra 
peisajului fapt care a fost sesizat şi în PUG.  
 Este evident că numarul locuinţelor sociale este deosebit de mic iar această 
deficienţă trebuie rezolvata de Primărie.  
 Datorită amplificării funcţiilor sale şi a presiunii demografice, oraşul este supus 
inevitabil extinderii.  Din acest punct de vedere deosebim două tipuri de forme: 

• extinderea spontană; 
• extinderea dirijată (planificată). 

 Până în prezent se poate considera că oraşul Năsăud s-a dezvoltat spontan în 
lungul DN17C cu fronturi construite foarte apropiate şi înghesuite nerespectând 
nicidecum legislaţia în vigoare, cu o densitate mare a construcţiilor. Oraşul s-a dezvoltat 
până în prezent de-a lungul DN 17 C dar datorită problemelor majore legate de traficul 
greu este de evitat  extinderea  localitaţii de-a lungul acestui drum naţional.   
 Este important de înţeles că oraşul acţionează ca un organism viu şi dezvoltarea 
acestuia trebuie privită ca atare.  Dezvoltarea de tip tradiţional  a oraşului a avut ca 
direcţie de modelare spaţială  mersul pe jos. Distanţele între zonele rezidenţiale şi dotările 
cu frecvenţă zilnică erau mici datorită dimensiunilor reduse ale oraşului. Prin creşterea 
dimensiunilor acestuia şi alipirea cartierelor Liviu Rebreanu şi Lusca precum şi prin 
dezvoltarea zonei industriale, în afara oraşului, acesta  pierde beneficiul mersului pe jos 
(sănătos şi nepoluant) rezultând în schimb nevoia clară de a dezvolta oraşul funcţie de 
traseele de călătorie cu automobilul fapt care a pus în valoare terenuri adiacente. O mare 
problemă este însă legată de restricţiile impuse prin PUG în Lunca Someşului Mare şi pe 
dealurile limitrofe unde pericolul de alunecări de teren este mare.  
 În anul 2007, Serviciul Urbanism şi amenajarea teritoriului  a întocmit şi eliberat 
un număr de 145 certificate de urbanism şi 47 autorizaţii de construire pentru oraşul 
Năsăud. 
 S-a constatat că cererea pentru eliberarea de certificate de urbanism a crescut cu 
17% faţă de anul 2006. Autorizaţiile de construire au fost eliberate pentru executarea 
unor locuinţe individuale, spaţii de producţie, sedii de firme, realizare de branşamente la 
utilităţi, construirea de locuinţe colective prin intermediul ANL etc. Faţă de anul 2006 
numărul de autorizaţii de construire eliberate a scăzut de la 75  la 47 în 2007. 
 Cele mai multe autorizaţii de construcţie s-au eliberat în vederea realizării 
construcţiilor  caselor de locuit. 
 Pentru construirea de locuinţe individuale s-au eliberat un număr de 16 autorizaţii 
de construire a căror valoare se ridică la valoarea de 4349873 lei. De asemenea au fost 
autorizate 6 spaţii de producţie în valoare de 6221190 lei.  
 În acest moment trebuie ca Primăria să fie conştientă de rolul său activ în 
extinderea planificată şi, prin documentele de urbanism aprobate să stabilească, pentru 
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oraş, zone cu diverse funcţiuni care nu se exclud unele pe altele. În acest sens trebuie 
evitat modelul Municipiului  Bistriţa unde s-au proiectat aşa numitele zone mixte în care 
locuinţele rezidenţiale sunt inconjurate de industrie sau servicii şi locuinţe comune.  
 

2.3.2.2 Numărul de autoturisme  
 
În ceea ce priveşte numărul de autoturisme înregistrate, în conformitate cu datele 

furnizate în raportul primarului, acesta a fost, în anul 2007, de 3709. Acest număr raportat 
la populaţia oraşului de 10938 din care scădem 2191 (copii până la 15 ani)  rezultă că la 
un număr de aproximativ 8792 adulţi,  la doi locuitori există o maşină. Dacă la acestea 
adăugăm şi numărul de 575 maşini ale persoanelor juridice rezultă că presiunea auto pe 
străzile oraşului este deosebit de mare în condiţiile în care, transportul zilnic se face cu 
maşina şi nu cu mijloacele de transport în comun. Este de menţionat că pe lângă 
aglomerarea creată pe străzile oraşului, numărul mare de maşini creaza şi o presiune 
asupra mediului înconjurător ceea ce afectează dezvoltarea durabilă.  

 
2.3.2.3 Aşezăminte culturale  

 
 În timpul regimului austro ungar  pentru  
a stăvili invazia turcească, precum şi din alte 
raţiuni politice şi teritoriale, guvernanţii austro-
ungari au creat un important sistem de graniţă 
militară. Împărăteasa Maria Teresa a decis să 
continue acest baraj pe culmile Carpaţilor 
Meridionali şi Răsăriteni. Astfel între 1762 şi 
1783 s-au militarizat treptat Valea Rodnei, 
Valea Şieului, Valea Bârgăului şi a Someşului. 
Astfel s-a format Districtul Grăniceresc 
Năsăudean purtând numele de Al doilea 
Regiment Valah de Infanterie Grănicerească 
nr.17.  
 
 

Foto: Muzeul de istorie 
Sursa: Dl. Rotari Dumitru 
 
  Acest district grăniceresc şi Regimentul Valah de Infanterie au avut o importanţă 
deosebită în zonă, atât din punct de vedere politic cât şi cultural şi educaţional. Pentru 
buna funcţionare a instituţiilor regimentului s-au construit diverse clădiri: prima a fost 
Svarda, cazarma Regimentului Grăniceresc, astăzi Muzeul Năsăudean;  

În 1770 s-a edificat Biserica romano-catolică; în 1814 s-a zidit Casina Romana -
ospătoria şi hotelul regimentului, astăzi Jandarmeria; sediul regimentului de graniţă 
(actual Ineul); hotelul Griviţa, astăzi sediul unor societaţi economice şi a Circumscripţiei 
Financiare  Năsăud; clădirea Liceului George Coşbuc construită în 1888 din fondurile 
grănicereşti. 
  În oraşul Năsăud, unul dintre importantele centre de cultură românească din judeţ, 
se pot vizita următoarele obiective: 

• Muzeul şi Casa Memorială “Liviu Rebreanu”;  



 
 

101

• Muzeul Grăniceresc;  
• Turn roman sec. II-III p. Chr.; 
• Biblioteca Academiei Române;  
• Biserici;  
• Cazarma SVARDA a regimentului II romanesc de granita, azi Muzeul 

Graniceresc Năsăudean Sec. XVIII-XX;  
• Bustul  lui George Cosbuc; 
• Bustul lui Liviu Rebreanu; 
• Colegiul Naţional “George Coşbuc“; 
• Şcoala “Mihai Eminescu“; 
• Biserica Reformată; 
• Catedrala Sf. Nicolae;  
• Colegiul National “G.Cosbuc (fost Gimnaziu  Fundational Graniceresc 

Năsăud)- 2/2 sec. XIX;  
• SCOALA GENERALA “M.EMINESCU”(fosta Scoala Normală în 

perioada interbelică);   
• GRUPUL SCOLAR SILVIC  (fostul Liceu de fete “Principesa Elena” în 

perioada interbelică).  
 

Pe lângă monumentele menţionate oraşul Năsăud deţine în patrimoniu o serie de 
clădiri reprezentative pentru istoria locului, statui înconjurate de parcuri care pot face 
obiectul unui turism cultural de calitate. Deşi are o bogată istorie şi tradiţii culturale 
unice, oraşul Năsăud face prea puţin pentru punerea lor în valoare având puţine 
preocupări pentru includerea sa într-un circuit turistic adecvat.   

 
2.3.2.4 Timpul liber (amenajări sportive, parcul, lacuri, etc)  

 
În ceea ce priveşte timpul liber, putem spune ca oraşul Năsăud are o ofertă relativ 

săracă. Astfel în afara unui cinematrograf, a două muzee şi a mai multor biblioteci, oraşul 
nu deţine baza materială  pentru petrecerea timpului liber cum ar fi: ştranduri,  popasuri 
turistice, terenuri de joacă pentru copii suficiente, un  teatru  fie şi de amatori, sală de 
concerte etc.  

Ceea ce trebuie menţionat este că, în ultimii ani, au fost realizate câteva săli de 
sport, în cadrul şcolilor,  care pot fi folosite de localnici pentru exerciţii fizice. Astfel la 
Grupul Şcolar Năsăud exista din anul 2004 o sală de sport cu 50 locuri pe gradenă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Sala de sport 
Sursa: Dl. Rotari Dumitru 
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La Grupul Şcolar Economic există o sală de sport de 150 locuri (minitribună) 
putând să se organizeze concursuri olimpice.  
 În scopul creşterii calităţii vieţii cetăţenilor, Primăria va trebui să se preocupe 
pentru crearea unei baze materiale, publice sau private, care să asigure cetaţenilor 
oraşului posibilităţi corespunzătoare de petrecere a timpului liber. În acest sens există 
posibilitatea de a utiliza spaţiul fostei microcentrale pentru realizarea unui ansamblu 
turistic ce ar putea să atragă şi turişti străini în zonă.  
 Cel puţin în timpul manifestarilor culturale organizate de oraş, se poate observa 
dorinţa populaţiei de a putea să-şi petreacă timpul liber într-un mod placut. Creşterea 
calităţii vieţii cetăţenilor aduce cu siguranţă şi o creştere a pretenţiilor lor fată de oferta 
oraşului.În condiţiile în care această ofertă nu se va îmbunătăţii probabil că migraţia 
persoanelor cu un anumit statut social va lua avânt spre zone cu ofertă mai bună. 
 
 

2.3.3 Patrimoniul public 
 

2.3.3.1 Bugetul local 
  

La nivelul anului 2007 Bugetul oraşului Năsăud conţine următoarele sume 
sintetice, care reflectă veniturile şi cheltuielile bugetare: 

 
Tabel nr.2.3.3.a Bugetul local 

 
 Prevederi mii lei Realizat mii lei % 
- Venituri din buget local 16396 15095 92,0 
- Cheltuieli 16396 15467 94,3 
- Deficit bugetar  -    372 - 

  
În structură capitalul de venituri are urmatoarele surse: 
Impozite şi taxe locale (venituri proprii) 

- impozite pe proprietate (clădiri şi terenuri):   145,2 mii lei; 
 - taxe pe utilizarea bunurilor (mijloace transport):   390,3 mii lei; 
 - venituri din proprietate (concesiuni):   138,3 mii lei; 
 - venituri din prestări servicii (serviciul comunitar):     77,8 mii lei; 
 - taxe administrative (timbru):       50,1 mii lei; 
 - venituri nefiscale (amenzi circulaţie):   171,1 mii lei; 
 - alte impozite şi taxe:      128,4 mii lei; 
   TOTAL VENITURI PROPRII          2361,3 mii lei.   
 
Diferenţa până la concurenţa sumei de 15095 reprezintă 12733 mii lei care a fost 

acoperită din: 
- cote şi sume defalcate din impozitul pe venit   2432,2 mii lei; 
- sume defalcate din TVA      8061,5 mii lei; 
- venituri din valorificări bunuri din domeniul privat      476,1 mii lei; 
- impozit pentru transfer proprietăţi         84,1 mii lei; 
- subvenţii de la bugetul de stat     1662,1 mii lei; 
- subvenţii de la buget asigurări şomaj         17,5 mii lei. 
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În capitolul de venituri realizate la bugetul local există nerealizări importante la 
unele capitole: impozitul pe mijloace de transport ale persoanelor juridice (59 %), taxa pe 
autorizarea bunurilor sau desfăşurarea de activităţi (68 %), impozit pe mijloace de 
transport ale persoanelor fizice (63 %), impozit pe teren persoane fizice (79 %) ş.a. 

La capitolul de cheltuieli se remarcă faptul că au fost urmărite atent cheltuielile 
pentru învăţământ şi sănătate, care s-au realizat la nivelul prevederilor. Există însă alte 
capitole de cheltuieli, la care s-au înregistrat nerealizări importante, deşi condiţiile 
concrete ar fi impus realizarea acestor cheltuieli la nivelul prevederilor. Este cazul la 
capitolele de asistenţă socială (85 %), servicii de dezvolare publică (74 %), cultură, artă, 
sport (89 %), acţiuni generale programul de dezvoltare regională (70 %). 

 
2.3.3.2 Patrimoniul public şi privat 

 
Bunurile care aparţin domeniului public al oraşului Năsăud sunt: 

- Străzile oraşului cu o suprafaţă totală de 136873 mp; 
- Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Consiliul local, 

Primăria şi instituţiile publice de interes local, în suprafaţă totală de 33060 
mp; 

- Sistemele de infrastructură din administrarea domeniului public: 
- Piaţa agroalimentară  –    4451 mp; 
- Oborul de animale   –    7055 mp; 
- Baza sportivă ”Temerarii”    –  24600 mp; 
- Baza sportivă ”Renel”  –    6683 mp; 
- Cimitirul multiconfesional –    8400 mp; 
 TOTAL                          51189 mp. 
 

 Tot în cadrul domeniului public se mai regăseşte păşunea Montana  în suprafaţă 
de 1165 ha şi terenurile cu vegetaţie forestieră aparţinătoare oraşului Năsăud, în suprafaţă 
totală de 1584,36 ha, repartizată pe două Ocoale Silvice: ”Someş Ţibleş” cu 586,5 ha şi 
”Feldru” cu 997,86 ha. Terenurile cu vegetaţie forestieră se regăsesc în teritoriul 
administrativ al localităţilor: Năsăud 423,56 ha, Rodna 796,5 ha, Maieru 201,3 ha, Feldru 
86,2 ha şi Rebrişoara 76,8 ha. 
 Oraşul deţine proprietăţi în Parcul Naţional Munţii Rodnei 903 ha în zona 
parcului şi 201,3 ha în zona de restricţie totală. Aceste suprafeţe nu pot fi folosite altfel 
decât în condiţiile legislaţiei care afectează Parcul Naţional.  
 Pe lângă cele de mai sus există o suprafaţă de teren cu vegetaţie forestieră de 15 
ha care se află în proprietatea unor instituţii din oraş şi sunt administrate de Ocolul Silvic 
Năsăud. 

Domeniul public al oraşului mai cuprinde clădirile şi construcţiile în care se 
desfăşoară procesul de învăţământ şi fondul de locuinţe aflat în proprietate publică. În 
domeniul educaţiei se regăsesc: 

- 6 grădiniţe; 
- 1 creşă; 
- 5 şcoli primare; 
- 3 licee şi grupuri şcolare; 
- 1 club al elevilor; 
- 2 şcoli cu profil special; 
- 1 universitate. 
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Totodată au fost efectuate lucrări de reabilitare la Grădiniţa nr.1 Năsăud, la Şcoala 

de aplicaţie şi sala de sport ale Colegiului Naţional George Coşbuc Năsăud, reparaţii 
curente la Creşa nr.1 Năsăud.  
 Cu toate lucrarile de investiţii care s-au realizat gradul de îndatorare al oraşului 
Năsăud este mic până în anul 2015 (faţă de un grad de îndatorare acceptat de 30%) astfel: 
 

Tabel nr.2.3.3.b  Gradul de îndatorare 
 

Anul Grad de îndatorare 
2006 0,009 
2007 0,0038 
2008 0,11 
2009 0,13 
2010 0,12 
2011 0,12 
2012 0,11 
2013 0,09 
2014 0,09 
2015 0,08 

   
 Acest fapt denotă că autoritatea publică a oraşului Năsăud poate să absoarbă o 
cantitate mare de fonduri putând să asigure finanţarea aportului propriu.  
 

2.3.3.3 Terenuri disponibile pentru dezvoltare economică 
 

Din informaţiile primite de la Primăria oraşului Năsăud se constată că autoritatea 
locală nu are terenuri disponibile pentru activitaţi economice. Singura posibilitate de a 
obţine aceste terenuri este piaţa imobiliară locală unde terenurile au început să fie 
tranzacţionate la preţuri mari.  

Primăria poate avea totuşi un cuvânt important în dezvoltarea viitoare a 
activitaţilor economice prin prevederile de reglementare pe care le poate impune prin 
Planul Urbanistic General.  

           
2.3.3.4 Clădiri disponibile pentru dezvoltare economică 

 
Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în cazul clădirilor. Administraţia publică nu deţine 

situri industriale care ar putea fi puse la dispoziţia mediului economic, oraşul având o 
industrie relativ nouă şi în stare de funcţionare. O singură clădire poate fi disponibilă, 
Şcoala de aplicaţii, dar nu pentru activitate economică ci pentru un Centru de Formare 
Profesională a adulţilor.  

Există în prezent mai multe  clădiri disponibile, în centrul oraşului, proprietate a 
CONSUMCOOP Năsăud şi a Cooperativei Meşteşugăreşti,  care ar putea fi transformate 
în spaţii de birouri sau pot căpăta alte destinaţii economice.  
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2.3.4 Organizaţii publice sau private în domeniul dezvoltării 
socio economice 

 
 

2.3.4.1 Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură  
 
Una dintre cele mai reprezentative instituţii private menite să susţina mediul 

economic la nivel de judeţ nu are un punct de lucru deschis la Năsăud. Doar  19 firme din 
oraşul Năsăud sunt membre ale CCIA BN ceea ce reprezintă un procent foarte mic. 

Aceasta poate fi un punct slab pentru oraşul 
Năsăud deoarece legătura cu Camera de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură favorizează 
crearea de legături de afaceri asigurând 
legătura cu mediul economic intern şi 
internaţional.  
 
 
 
 
 
Foto: Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură a jud. Bistriţa-Năsăud  

Sursa: CCIA BN 
 
CCIA BN furnizează, prin centrul său de formare profesională, situat în 

municipiul Bistriţa servicii de formare profesională pentru mediul economic. În strategia 
CCIA BN există prevăzută o extindere a serviciilor şi în zone adiacente cum este oraşul 
Năsăud dar pentru aceasta trebuie să existe un parteneriat cu Primăria oraşului Năsăud. 
Dezvoltarea unei infrastructuri de formare profesională pentru adulţi, prin cofinanţare in 
cadrul POR, este posibilă numai pentru solicitanţi autorităţi publice. În acest caz Primăria 
oraşului Năsăud ar putea  să solicite fondurile iar CCIA BN ar putea să administreze 
proiectul mai sus menţionat.  

 
 

2.3.4.2 Judecătoria Năsăud şi Parchetul   
Cele două institutii functioneaza în oraşul 

Năsăud ele deservind şi zona de influenţă a 
acestuia. Astfel pentru cauzele de competenţa 
judecătoriei, populaţia şi reprezentanţii mediului 
economic nu trebuie să se deplaseze în Municipiul 
Bistriţa, capitala judeţului.  
  
 
 
Foto: Judecătoria şi Parchetul Năsăud  
Sursa: Dl. Rotari Dumitru 
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2.3.4.3 Agenţia Locală de Ocupare şi Formare în Muncă  

 
Este o subunitate a agenţiei judeţene de ocupare a forţei de muncă şi are aceleiaşi 

sarcini, la nivel local, pe care le are Agenţia la nivel de judeţ. Colectivul este format din 5 
persoane. Este utilă pentru a permite celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă să intre în 
contact direct cu  angajatorii care caută forţa de muncă fără a fi nevoie să se deplaseze la 
sediul judeţean pentru aceasta.  

 
 

2.3.4.4 Asociaţia Pro Someş  
 

 Asociaţia pentru protecţia mediului şi prezervarea resurselor de apă ProSomeş 
este persoană juridică română, non-profit, de interes comunitar, funcţionând în temeiul 
O.G.R. nr. 26/2000. Obiectivul general al asociaţiei este obţinerea unei dezvoltări 
durabile în Bazinul Superior al Someşului Mare. 

Este una din puţinele organizaţii neguvernamentale  active în domeniul protecţiei 
mediului şi are următorii membri: 
 

Tabel nr.2.3.4.a  Membrii Asociaţiei Pro Someş 
 

. 
crt. 

Unitatea 
administrativ 

teritoriala  
Adresa primarie 

Telefon 
Prefix: 
0263 

Fax 
Prefix: 
0263 

Adresa e-mail 
Numele şi prenumele 

primarului  

1 Beclean Beclean, str.Ghiocelului, nr.6 343686 343686 primariabeclean@bistrita.astral.ro Moldovan Nicolae 
2 Năsăud  Năsăud, Piata Unirii, nr.15 361027 361029 pon@primariaNăsăud.ro Muresan Dumitru 
3 Singeorz-Bai  S-Băi, str.Izvoarelor, nr.2 370598 370749 primariasgbai@hotmail.com Venig Roland-Marius 
4 Chiuza  Chiuza, nr.15 346001 346001 - Bradea Grigore      
5 Cosbuc  Coşbuc, nr.368 368019 368016 primariacosbuc@yahoo.com Niculae Anghel 
6 Feldru  Feldru, nr.186 374339 374301 primariafeldru@yahoo.com Sîngeorzan Ştefan 
7 Ilva Mare  Ilva Mare, nr.243 376026 376026 -   
8 Ilva Mica  Ilva Mică, nr.826 373554 373683 - Horea Aurel 
9 Leşu  Leşu, nr.133A 375093 375093 primarialesu@yahoo.ro Lupşan Nicolae Grigore 
10 Lunca Ilvei  Lunca Ilvei, nr.914 378151 378151 - Lupsan Flaviu  
11 Maieru  Maieru, nr.606 372009 372892 - Bors Vasile 
12 Magura Ilvei  Măgura Ilvei, nr.380 375865 375711 grig1967@xnet.ro Şamşodan Ioan  
13 Nimigea  Nimigea de Jos, nr.1 381005 381027 - Turcu Grigore-Ioan 
14 Parva  Parva, nr.162 367194 367110 primariaparva@artelecom.net Gheroghe Stelian  
15 Rebra  Rebra, str.Principala, nr.1 366042 366042 - Danci Stefan  
16 Rebrisoara  Rebrişoara, nr.827 360469 360432 - Bodiu Nicolae  
17 Rodna Rodna, nr.756 377537 377010 primariarodna@xnet.ro Nãşcan Alexandru 
18 Romuli  Romuli, nr.363 383181 383181 - Monita Ioan  
19 Salva  Salva, nr.152 361202 361202 - Onul Gheorghe 
20 Sant  Şanţ, nr.80 379009 379199 - Moisil Cornel-Leontin 
21 Telciu  Telciu, nr.740/A  369004 369100  primariatelciu@yahoo.com  Mureşan Sever 
22 Zagra Zagra, nr.45 384131 384132 - Codau Grigore 
23 Consiliul Judeţean Bistriţa Piata Petru Rares, nr.1  213657;  214750 pres.cjbn@karma.ro  Gheorghe Marinescu 

 
MEMBRII ADERANTI  

Nr. 
crt. 

Unitatea 
administrativ 

teritoriala  
Adresa primarie 

Telefon 
Prefix: 0263 

Fax 
Prefix: 0263 

Adresa e-mail 
Numele şi 
prenumele 
primarului  

24 Runcu Salvei  Runcu Salvei, nr.184 352211 -   Pavelea Anchidim  
25 Nuşeni Nuşeni, nr.37 350229 350041   Muresan Ioan  
26 Dumitra Dumitra 380018 380140 dumitra5@yahoo.com Blajan Georghe  
27 Poiana Ilvei  Poiana Ilvei, nr.415 375533 375533   Dragota Ioan   

Sursa: www.prosomes.ro  
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2.3.4.5 Administraţia financiară  
  

Administraţia financiară a oraşului Năsăud deserveşte atât oraşul cât şi un număr 
de 12 comune din aria de vecinătate a acestuia manifestându-se şi în acest fel importanţa 
administrativă de pol de dezvoltare urbană al oraşului. La nivelul oraşului Năsăud 
societăţile comerciale care aparţin comunelor  Dumitra, Telciu, Nimigea, Zagra, Salva, 
Rebra, Coşbuc, Chiuza, Romuli, Rebrişoara, Parva şi Maieru depun situaţia financiară la 
Năsăud. 
 În cadrul acestei instituţii lucrează un număr de 29 de persoane care efectuează 
operaţiunile curente ale populatiei şi mediului economic în raport cu bugetul consolidat al 
statului şi, deasemenea, prelucrează situaţiile financiare periodice ale unitaţilor 
economice din această zonă.  

 
2.3.4.6 Bănci  

 
În oraşul Năsăud funcţionează cinci  filiale ale unor Bănci: 

• Banca Comercială Română având 24 salariaţi; 
• Banca Raiffeisen cu un număr de 8 salariaţi; 
• BRD cu un număr de 4 salariaţi; 
• Banca Carpatică cu un număr de 4 persoane; 
• CEC  cu un număr de 3 persoane. 

 
 

  
Foto: Sediu BCR Năsăud 
Sursa: Dl. Rotari Dumitru 

Foto: Sediu BRD Năsăud 
Sursa: Dl. Rotari Dumitru 

 
Pentru a avea o imagine completă asupra instituţiilor care oferă servicii în oraşul  

Năsăud redăm situaţia în tabelul următor:  
 
Tabel nr.2.3.4.b.  Situaţia personalului angajat în instituţiile oraşului Năsăud  
 

Nr. 
crt. 

Personalului angajat în instituţiile 
oraşului Năsăud Număr persoane angajate

1. Administraţia Financiară + Trezoreria   29  persoane 
2. Cooperaţia    26  persoane 
3. Primăria + servicii  subordonate                       159  persoane 
4. Casa de cultură                                        6  persoane 
5. Centrul de plasament                              40  persoane 



 
 

108

6. Poliţia    41  persoane 
7. Jandarmi 26  persoane 
8. P.S.I 96  persoane 
9. Electrica 44  persoane 
10. Poşta 16  persoane 
11. Romtelecom      14  persoane 
12. Muzeu + L.Rebreanu                                 13  persoane 
13. A.L.O.F.M.                                                  5  persoane 
14. Camera de muncă                                        2  persoane 
15. D.S.P.                                                           5  persoane 
16. C.S.V. + Disp. Veterinar                              7  persoane 
17. Ambulanţa             41  persoane 
18. Cartea Funciară                                               5  persoane 
19. Parchet      8  persoane 
20. Judecătorie 28  persoane 
21. C.E.C.                                                               3  persoane 
22. Coop Credit                                                      3  persoane 
23. Ineul 48  persoane 
24. B.C.R.                                                             24  persoane 
25. B.Raiffeisen                                                     8  persoane 
26. B.R.D.                                                                4  persoane 
27. Banca Carpatica                                                     4  persoane 
28. G.C.L             82  persoane 
29. Ocolul Silvic Năsăud                                                      50  persoane 
30. Ocolul Silvic Ţibleş                                                         41  persoane 
31. Casa de ajutor reciproc-pensionari                                    4  persoane 
32. Protopopiat             12  persoane 
33. C.F.R.                                                                               12  persoane 
34. S.D.N.                                                                               11  persoane 
35. District ape                                                                         5  persoane 
36. A.P.I.A.                                                                             17  persoane 

Total 939 persoane 
 
Din această situaţie rezultă că toate instituţiile importante sunt reprezentate la 

nivelul oraşului, deservind practic întreaga zonă de influenţă. 
   
 

2.3.4.7 Agenţia de plăţi şi intervenţii pentru agricultură:  
 
 Este un actor important în implementarea măsurilor din Planul Naţional de 
dezvoltare prin care se prevăd fonduri înseminate care să susţină dezvoltarea agriculturii 
prin Fondul European pentru Agricultură şi dezvoltare rurală.  

- număr dosare înregistrate în anul 2007 pentru plata de sprijin pe suprafaţă: 
9400 dosare, care sunt în curs de aprobare pentru plată; 

- număr dosare pentru subvenţia la animale (bovine, ovine şi caprine): 2841 
dosare  aprobate. 
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2.3.5 Activităţi economice 
 

2.3.5.1  Structura agenţilor economici din oraşul Năsăud şi 
zona adiacentă 

  Datele care stau la baza analizei  au fost preluate din bilanţurile contabile 
încheiate la data de 30.06.2007 în cuprinsul cărora sunt operate toate informaţiile privind 
modificările intervenite în structura agenţilor economici. 
 Datele privind structura firmelor prezentate în continuare după criteriile: forma de 
proprietate, număr de salariaţi, formă de organizare şi sectorul de activitate se referă 
numai la oraşul Năsăud şi cartierele aparţinătoare. 
 Din punct de vedere al tipurilor de activitaţi desfăsurate de către agenţii 
economici din oraşul Năsăud se desprinde faptul că funcţia economică a acestuia 
(incluzând şi localitaţile periurbane) este oraş terţiar de servicii.  Din totalul de 348 firme 
active la nivelul anului 2007, un număr de 192 (adică 55,17% desfăşoară activităţi 
comerciale şi de servicii). Urmează în ierarhie, industria prelucrătoare cu un număr de 84 
de firme reprezentând  24,13%). 
 În ceea ce priveşte numărul total de firme putem preciza că în ultimii trei ani 
numărul de firme active este aproximativ constant ceea ce ar putea însemna că pe ciclul 
de viaţă al afacerilor din oraşul Năsăud s-a ajuns la un punct de echilibru care mai poate 
fi depăsit doar prin investiţii în domenii alternative cum ar fi: turismul şi servicii conexe 
acestuia, activităţi de producere a unor energii curate, formare profesională pentru adulţi, 
IT&C.  
 
 Tabel 2.3.5.a  Trendul indicatorilor economici la nivelul oraşului Năsăud 
 

Indicator 2005 2006 2006/2005 2007* 2007/2006
Numar firme  324 336 103% 348 103,5% 
Cifra de afaceri  171239667 226071337 132% 203851976 90,01 
Profit net  8188040 7839337 95,7% 7328482 93,4% 
*Valoare estimate dupa situatiile financiare la 6 luni 
 

 Analizând rezultatele anului 2007 (declaraţii financiare la 30.06.2007) 
ierarhizarea principalelor 30 de companii este: 
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Tabel 2.3.5.b  Evoluţia primelor 30 de firme in ultimii trei ani 
Cifra de afaceri Număr salariaţi Nr. 

crt Denumire CAEN 
2005 2006 2007* 2005 2006 2007 

1 INTEX SA Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi 
accesorii n.c.a. 15048496 29658433 20049208 198 208 231 

2 INFLUENT SRL 
Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

8810068 14946706 18974074 28 30 38 

3 SOMPLAST SA Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi 
profilelor din material plastic 15593982 19923173 18936638 168 177 180 

4 AXA NC COMEXIM 
SRL 

Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

10351005 12185290 10366014 25 26 27 

5 MONTAINYDI-
EXIMCO SRL 

Comerţ cu ridicata al materialului lemnos 
şi de construcţii 5776624 8319675 8597950 14 12 12 

6 BLACTEEA COM SRL 
Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, bauturi şi tutun 

 
 

5811437 

 
 

5877154 
8557328 

 
 

26 

 
29 40 

7 PEROMEX-BN SRL Confecţionarea măturilor şi periilor 7945169  7575892 150  96 

8 PLASTINVEST PROD 
SRL 

Fabricarea articolelor de ambalaj din 
material plastic 4964167 6377389 6564046 28 31 34 

9 ZETAS BATROM 
IMPEX SRL 

Comerţ cu piese şi accesorii pentru 
autovehicule 4284607 5717055 5686728 6 6 6 

10 PET & ADY TRADING 
SRL Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie 955653 4464404 5197660 20 35 29 

11 GROZAV TRANS SRL Alte transporturi terestre de călători, pe 
baza de grafic 2026938 6012930 5106980 18 32 27 

12 BURDETI IMPEX SRL Comerţ cu ridicata al materialului lemnos 
şi de construcţii 2074674 3995793 4800344 19 18 13 

13 GRANADA SRL Comerţ cu ridicata, nespecializat, de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 5090428 5044735 4631026 22 23 25 

14 STELLWAG 
ELECTROPROD SRL 

Producţia de componente electrice pentru 
motoare şi vehicule n.c.a. 2424882 2924047 3534882 164 175 177 

15 NORMANDIA IMPEX 
SRL 

Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

3306190 3433670 3422408 11 8 13 
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16 ALTAI PROD SRL Comerţ cu amănuntul al carburantilor 
pentru autovehicule 3713686 3029452 3104114 19 9 8 

17 OLTITA LUX COM SRL 
Comert cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, bauturi şi tutun 

1473470 2253163 2602716 7 9 9 

18 STEWO PLASTIC PROD 
SRL 

Fabricarea altor produse din material 
plastic 1011914 2687286 2585510 30 33 43 

19 MARKET PLUS SRL 
Comerţ cu ridicata, specializat, al altor 
alimente, inclusiv peste, crustacee şi 
moluşte 

1931249 2360435 2556230 5 5 5 

20 GALENUS M.G.M. 
S.R.L. 

Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice 1678959 2006265 2510546 8 6 5 

21 VELO PLASTIC S.R.L. Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi 
profilelor din material plastic 1870901 2161795 2386782 9 9 10 

22 FARMACIA 
SOMESANA SRL 

Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice 1849825 1794845 2117134 9 10 9 

23 PERIKS SRL Confecţionarea maturilor şi periilor 1020840 - 1864550 15  14 

24 EMI & NICO 
CONSTRUCT SRL Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu 1260668 1948829 1862538 20 20 29 

25 DESIT COM SRL Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 1440641 1734283 183868 26 27 25 

26 MEDIACOM-NET SRL Comerţul cu amănuntul, în magazine 
specializate, al altor produse n.c.a. 1071227 1731077 1706640 8 10 11 

27 MECAPROM SRL 
Fabricarea produselor metalice obţinute 
prin deformare plastica; metalurgia 
pulberilor 

712542 1023156 1509414 11 14 13 

28 DISTRICT GENERAL 
PROD SRL 

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi 
profilelor din material plastic 1392804 1306159 1435016 7 7 8 

29 
GOSPODARIE 
COMUNALA şi 
LOCATIVA SA 

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 1145656 1251455 1407542 78 77 79 

30 GRUP MINOHAUS 
S.R.L. Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare 1672957 1831706 1327318 9 7 8 

Sursa: Bilanţurile pe perioada 2005-2007
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Calculând creşterea economică, reflectată prin cifra de afaceri realizată la nivelul 
oraşului Năsăud se constată ca procentul de creştere este de 19% la nivelul comunităţii de 
afaceri ceea ce ar acoperi practic doar creşterea datorata inflaţiei. 

Analizând aceleaşi cifre pentru primele  30 de companii în ordinea cifrei de 
afaceri se poate constata că procentul de creştere este de 60,4% ceea ce denotă un 
potenţial solid de creştere economică. În lipsa unor date concrete privind încheierea 
anului 2007, s-a făcut o estimare dubland realizările declarate de catre companii la 
jumatatea anului.  
 Este de menţionat că în Topul Firmelor la nivelul judeţului Bistriţa Năsăud sunt 
reprezentate doar 8 firme din total ceea ce reprezintă un rezultat slab.  
Aceste 8 firme sunt: 

• SC INTEX SA; 
• SC SOMPLAST SA; 
• SC AXA NC COMEXIM SRL; 
• SC PLASTINVEST PROD SRL; 
• SC EMI & NICO CONSTRUCT SRL; 
• SC DISTRICT GENERAL PROD SRL; 
• SC PAL MOBEX SRL; 
• SC CRISTICRIN CONSERV SRL.  

Un domeniu neglijat la ora actuală este cel al turismului. Deşi oraşul deţine o serie 
de monumente şi situri istorice şi culturale de mare valoare, deşi se desfăsoară anual o 
serie de manifestări culturale totusi oraşul nu poate să ofere condiţii adecvate pentru 
practicarea unui turism care să aducă venituri. În acest sens trebuie să precizăm că există  
un singur hotel, proprietate privată a Cooperaţiei de consum care nu poate oferi condiţii 
la nivelul cerinţelor actuale.  
 Deşi zona este deosebit de atractivă din punct de vedere natural nu este 
valorificată şi nu deţine locaţii de turism rural sau agroturism aşa cum, de exempu, există 
în zone similare din Nord Estul ţării. Este relevant faptul că nu numai oraşul Năsăud este 
afectat de această situaţie ci întreaga zonă deşi oferta ar putea fi foarte valoroasă. 

În acest moment trebuie precizat că posibilităţile de dezvoltare vor fi susţinute 
prin fonduri provenind din Programul Operaţional Regional şi din Fondul European 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. Este nevoie însă de o complementaritate în 
proiecte astfel încât autoritatea publică să dezvolte infrastructura iar mediul privat să se 
implice în dezvoltarea acestui tip de servicii.  
 
 

Tabel 2.3.5.c  Nr. Societăţilor comerciale din orşul Năsăud şi comunele ce raportează 
situaţia financiară la Năsăud 

 
 2005 2006 2007 

Firme din NĂSĂUD 315 327 339 
                  Cartier LIVIU REBREANU 1 1 1 
                  Cartier LUŞCA 8 8 8 

TOTAL NĂSĂUD 324 336 348 
    
Firme DUMITRA 42 44 54 
Firme TELCIU 54 60 59 
Firme NIMIGEA 32 36 39 
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Firme ZAGRA 19 20 21 
Firme SALVA 32 30 32 
Firme REBRA 23 23 24 
Firme COŞBUC 10 13 15 
Firme CHIUZA 20 24 25 
Firme ROMULI 22 23 23 
Firme REBRIŞOARA 63 63 62 
Firme PARVA  16 15 14 
Firme MAIERU 94 110 119 
Total firme ce au depus bilanţ la secţia financiară 

NĂSĂUD 
751 797 835 

Sursa: Bilanţ 2005-2007 
 
 
 
 

Grafic nr.2.3.5.a  Reprezentarea grafică a nr de firme pe rerioada 2005-2007 
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2.3.5.2 Structura agenţilor economici din oraşul Năsăud după 
tipul de proprietate  

 
Analizând situaţia firmelor dupa tipul de proprietate se constată că marea 

majoritate este reprezentată de firmele cu capital privat ceea ce este un indiciu de 
dezvoltare antreprenorială şi initiativa privată. Deşi numărul de firme pare relativ ridicat 
pentru o comunitate mică aşa cum este comunitatea oraşului Năsăud (ea depăşind media 
pe regiune de 20 IMM uri la 1000 locuitori) totuşi fată de media europeană EU 15 care 
este de 52IMM/1000 locuitori situaţia nu este satisfacatoare.  
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Harta nr.2.3.5.a  Situaţia IMM/urilor /1000 locuitori  
                                       

 
                  Sursa: POS Creşterea Competitivităţii Economice  
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Tabel nr.2.3.5.d  Stuctura agenţilor economici pe domenii de activitate 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Situaţia financiară 2005-2007 
 

 2005 2006 2007* GRAFIC 
AGRICULTURĂ, VÂNĂTOARE, SILVICULTURĂ 2 2 2                     

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 1 1 2                     

PRODUSE ALE INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE 83 78 84                     

ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ 2 2 2                     

CONSTRUCŢII 9 16 19                     

COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, 
REPARAREA AUTOVEHICULELOR, 
MOTOCICLETELOR ŞI A BUNURILOR ... 

149 158 157                     

HOTELURI ŞI RESTAURANTE 19 18 18                     

TRANSPORT, DEPOZITARE ŞI COMUNICAŢII 17 17 17                     

INTERMEDIERI FINANCIARE 5 5 5                     

TRANZACŢII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI ŞI 
ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL 
INTREPRINDERILOR 

25 27 29                     

SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 5 5 6                     

ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII COLECTIVE, 
SOCIALE ŞI PERSONALE 7 7 7                     
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Tabel nr. 2.3.5.e  Situaţia societăţilor comerciale dupa tipul de proprietate 
 

TIP PROPRIETATE 2005 2006 2007 
proprietate de stat 1 1 1 
proprietate mixtă (cu capital de stat şi privat) 2 2 1 

proprietate mixtă (cu capital de stat 50% şi peste 50%) 2 1 0 
proprietate individuală 317 330 344 
proprietate coperatistă 2 2 2 
proprietate obstească 0 0 0 

Sursa: Situaţia financiară 2005-2007 
 
 
 

2.3.5.3 Structura agenţilor economici din oraşul Năsăud după 
   numărul de salariaţi 

  
 Din analiza datelor de bilanţ se constată că în oraşul Năsăud nu există 
intreprinderi mari ceea ce este strâns legat de tipul companiilor (majoritar private) 
precum şi de domeniile în care îşi deşfăşoară activitatea.   
 
 

 
Tabel nr.2.3.5.f  Împarţirea societăţiilor comerciale pe clase de mărime după numărul de 

salariaţi 
 

Sursa: Situaţia financiară 2005-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2005 
IMM-
URI 2006 

IMM-
URI 2007 

IMM-
URI 

Cu nr de salariaţi  egal cu 0  88   95   112   
Cu nr de salariaţi între 1 şi 9 
(microintreprinderi) 206 207 198 
Cu nr de salariaţi între 10 sşi 49 
(intreprinderi mici) 25 31 33 
Cu nr de salariaţi între 50 şi 249 
(intreprinderi mijlocii)  5 

236 

3 

241 

5 

236 

Cu nr de salariaţi între 250 şi 999 
(intreprinderi mari)  0 

  
0 

  
0 

  

TOTAL 324  336  348  
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Grafic nr.2.3.5.b  Împarţirea societăţiilor comerciale pe clase de mărime după numărul 

de salariaţi 
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2.3.5.4 Numărul societăţilor comerciale după forma de 
organizare 

 
Analizând forma de organizare preferată de agenţii economici  din oraşul Năsăud 

putem constata faptul că majoritatea covârşitoare a firmelor urmează organizarea de tip 
SRL aceasta fiind şi mult mai atractivă din punct de vedere juridic şi al drepturilor 
asociaţilor. 

 
Tabel nr.2.3.5.g   Repartizarea societăţiilor comerciale pe forma juridică 

 
  Societăţi comerciale   

perioada total SNC SCS SRL SA RA OC 
2005 324 1 0 312 9 0 2 
2006 336 1 0 327 6 0 2 
2007 348 1 0 339 6 0 2 

Sursa: Situaţia financiară 2005-2007 
 
 

Tabel nr.2.3.5.h   Împarţirea societăţilor comerciale pe tipul de plătitor 
 

 2005 2006 2007 
plătitor de TVA 212 220 230 

neplătitori de TVA 112 116 118 
Sursa: Situaţia financiară 2005-2007 
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2.3.5.5 Asociaţii familiale, persoane fizice autorizate şi 
profesii liberale 

 
 Un alt tip de afacere care se dezvoltă în special în domeniul serviciilor şi 
meseriilor liberale este oragizat mai simplu sub forma Asociaţiilor familiale, persoane 
fizice autorizate şi profesii liberale.  

Cele  157 de astfel de afaceri este egal cu un procent de 49% din numărul de 
firme în funcţiune din oraş. Profilul lor specific orientat spre servicii indică o dată mai 
mult orientarea spre domeniul serviciilor  al oraşului Năsăud care şi din acest punct de 
vedere este recunoscut ca pol de dezvoltare urbană. Această afirmaţie se bazează pe 
faptul că aceste servicii nu sunt furnizate doar strict oraşului ci şi zonei sale de influenţă. 
În abordarea strategiei viitoare acest profil trebuie menţinut, susţinut şi întărit.  
 

Tabel nr.2.3.5.i  Numărul de asociaţii familiare şi personae fizice în oraşul Năsăud  
 

  2007 
NR DE ASOCIAŢII FAMILIARE CE ÎŞI DESFĂŞOARĂ 
ACTIVITATEA ÎN NĂSĂUD 43
NR DE PERSOANE FIZICE AUTORIZATE CE ÎŞI 
DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN NĂSĂUD 66
PROFESII LIBERALE DIN CARE: 48
                          -BIROU NOTAR PUBLIC 4
                          -CABINET DE AVOCAT 11
                          -EXPERT CONTABIL 3
                          -CABINET MEDICAL INDIVIDUAL 10
                          -CONTABIL AUTORIZAT 3
                          -CABINET TEHNICĂ DENTARĂ 7
                          -EXPERT TEHNIC JUDICIAR 1
                          -CABINET STOMATOLOGIC 7
                          -EXECUTOR JUDECĂTORESC 2
Total  157

 
 
Ca o concluzie din datele prezentate se reţin aspectele descrise mai jos: 
 

 Marea majoritate a societăţilor comerciale din oraşul Năsăud sunt în proprietate 
privată 98,8%, celelalte forme de proprietate  (de stat, mixtă şi cooperatistă) 
deţinând o pondere foarte redusă , de circa 1%; 

 
 Cele mai multe societăţi comerciale fac parte din categoria microintreprinderilor 

(între 1 şi 9 salariaţi), urmând intreprinderile mici (între 10 şi 49 salariaţi)  şi 
intreprinderile mijlocii (între 50 şi 249 salariaţi). Se remarcă lipsa totală a 
intreprinderilor mari (cu peste 250 salariaţi), precum şi existenţa unui număr de 
112 societăţi comerciale , care nu au nici un angajat. Deasemenea se face 
precizarea ca din numărul total de societăţi comerciale, 236 fac parte din categoria 
I.M.M.-urilor; 
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 Sub aspectul formei de organizare, marea majoritate a societăţilor comerciale fac 

parte din categoria SRL (97,4%), într-un număr mult mai mic regăsindu-se 
societăţile pe acţiuni, societăţi în nume colectiv şi organizaţiile cooperatiste; 

 
 Asociaţiile familiale şi persoanele fizice în număr de 109 desfăşoară activităţi 

economice restrânse, cu precădere în domeniul comerţului cu amănuntul, iar în 
cadrul profesiilor liberale se regăsesc activităţi juridice (notari, avocaţi, executori 
judecătoreşti şi expert tehnic judiciar), activităţi financiar contabile (expert 
contabil, contabil autorizat) şi activităţi medico-sanitare (medici, stomatologi, 
tehnicieni dentari); 

 
 Cu privire la domeniile principale de activitate în care se încadrează societăţile 

comerciale, asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate, ponderea este 
deţinută de activitatea “comerţ cu ridicata şi cu amănuntul” (45%), după care 
urmează industria prelucrătoare (24%), tranzacii imobiliare şi prestări catre 
intreprinderi (8%), construcţii (5%), hoteluri şi restaurante (5%), transport (5%). 
În domeniul agricol, cel al industriei extractive şi cel al energiei electrice, termice, 
apa şi gaz se regăsesc doar câte doi agenţi economici; 

 
 Locurile de muncă generate de industrie sunt concentrate în patru sectoare: 

sectorul maselor plastice este principalul angajator cu cinci societăţi comerciale 
care oferă 273 de locuri de muncă, iar până în 2009 se prevede că numărul 
acestora va creşte până la 443; sectorul de îmbrăcăminte este cel de-al doilea 
angajator (231 locuri de muncă); celelalte două sectoare fiind: componente 
electrice pentru motoare (1 societate comercială cu 177 locuri de muncă) şi 
sectorul măturilor şi periilor (2 societăţi cu un număr total de 104 locuri de 
muncă). Oricum, trebuie subliniate riscurile asociate ocupării forţei de muncă în 
industrii cu valoare adăugată scăzută, ţinând de asemenea cont că sectorul maselor 
plastice, principalul angajator, trebuie să se adapteze standardelor legislaţiei 
REACH.  (REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN şi AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea şi  restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de 
înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a 
Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al 
Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a 
Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei).  

 Scopul acestui regulament este de a se asigura un nivel ridicat de protecţie a 
sănătăţii umane şi a mediului, inclusiv promovarea unor metode alternative pentru 
evaluarea pericolelor pe care le prezintă  substanţele, precum şi libera circulaţie a 
substanţelor pe piaţa internă, asigurând totodată sporirea competitivităţii şi a inovaţiei. 
 Pentru companiile din industria maselor plastice, si nu numai, aplicarea acestui 
regulament poate insemna un risc de producţie.  
 În conformitate cu planul de punere în aplicare adoptat la 4 septembrie 2002 la 
Summitul mondial pentru dezvoltare durabilă de la Johannesburg, Uniunea Europeană 
urmăreşte ca, până în 2020, produsele chimice să fie produse şi utilizate astfel încât să fie 
reduse la minim efectele adverse grave asupra sănătăţii umane şi a mediului. 
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Prezentul regulament stabileşte sarcinile şi obligaţiile care revin producătorilor, 
importatorilor şi utilizatorilor din aval de substanţe ca atare, în preparate sau în articole. 
Prezentul regulament se fundamentează pe principiul că sectorul industrial trebuie să 
producă, să importe sau să utilizeze substanţe sau să le introducă pe piaţă în mod 
responsabil şi cu prudenţă, astfel încât să se evite, în condiţii previzibile în mod 
rezonabil, efectele adverse asupra sănătăţii umane şi a mediului. 
 În prezent Ministerul Mediului pregateşte o legislaţie specifică pentru utiliarea 
ambalajelor de plastic şi interzicerea utilizării acestora în cadrul comerţului. Aceasta va 
impune producătorilor de ambalaje din Năsăud şi din alte zone ale judeţului o nouă 
abordare şi designul unor noi produse.  

Companiile de prelucrare a maselor plastice din Năsăud pot să se constituie ca 
parte a unui cluster, care funcţionează la nivel regional şi în acest sens să-şi conjuge  
eforturile pentru rezolvarea problemelor.  

Este important de precizat că parte din companiile care acţionează în domeniul 
maselor plastice sunt membri activi ai asociaţiei ASPAPLAST (www.aspaplast.ro) ceea 
ce le va permite să beneficieze de asistenţă în domeniul protecţiei privind substanţele 
periculoase.  
 

2.3.5.6 Cooperaţia de consum şi Cooperaţia meşteşugărescă 
 

În cadrul comunităţii de afaceri a oraşului Năsăud se regăseşte şi sectorul 
cooperaţiei de consum, care este bine reprezentat la această dată prin următorii indicatori 
realizaţi de Societatea Cooperativă de gradul 1 CONSUM COOP Năsăud. 

Capitalul social este de 2850 RON subscris şi vărsat de către 119 membri 
cooperatori.  

Numar de unităţi:  9 din care: 
1) Hotel restaurant Sălăuţa; 
2) Magazin Metalo Chimice; 
3) Bar Rahova; 
4) Pizzerie cu grădină de vară, Somesul; 
5) Cafe bar, bloc 67; 
6) Cofetarie bloc 67; 
7) Unitate tip expres; 
8) Laborator de cofetărie; 
9) Sediu administrativ (P 1). 

Volumul de activitate pentru anul 2007 reprezintă 1.043.719 RON iar pentru anul 
2008 s-a propus o valoare a veniturilor de 1.068.000 remarcându-se doar o mică creştere 
explicată prin faptul că nu sunt prevazute noi investiţii pentru dezvoltarea activităţii.  

Cheltuielile aferente veniturilor se cifrează la suma de 1.030.302 RON rezultând 
astfel un profit brut de 13.417 RON şi net de 11.140 RON.  

Numărul de angajaţi cu contract de muncă este de 27 persoane cu calificări în 
domeniul comercial. Salariul mediu realizat în sistemul cooperaţiei de consum este de 
940 lei-lună. În ultimii trei ani au fost realizate reparaţii şi modernizări la hotel Sălăuţa şi 
la grădina de vară în urma cărora au crescut realizările. Cu toate acestea Hotelul Sălăuţa 
nu este dotat şi nu poate oferi condiţii la nivelulc cerinţelor actuale acesta cu atât mai 
mult cu cât este singurul hotel din localitate.  

CONSUMCOOP Năsăud deţine şi unele active disponibile cel mai important fiind 
o clădire P+2  care poate fi valorificată cu aprobarea Adunării Generale. 
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Societatea cooperatistă Consumcoop Năsăud, se încadrează în organizaţia 
cooperatistă, judeţeană FEDERALCOOP care este o organizaţie cooperatistă de gradul 2 
înglobând un numar de 23 societăţi cooperatiste de gradul 1.  

Un punct slab este legat de faptul că pentru perspectiva activităţii nu există o 
viziune asupra dezvoltării ei, fapt ce se desprinde din lipsa unor proiecte pentru etapa 
următoare. Din aceste punct de vedere sistemul cooperaţiei de consum prezintă o 
oarecare plafonare determinată şi de gradul mărit de dificultate în luarea deciziilor 
majore, care se iau numai de către Adunarea generală a membrilor cu majoritate de 
voturi.  

Alături de cooperţia de consum, în oraşul Năsăud îşi desfăşoară activitatea şi 
cooperţia meşteşugărescă reprezentată de Cooperativa Tricotextil, care este afiliată la 
asociaţia teritorială BICOP Bistriţa. 

Cooperativa Tricotextil are sediul în oraşul Năsăud, fiind înregistrată la ORC 
Bistriţa din anul 1993. Activitatea Cooperativei este oglindită în bilanţurile anuale, după 
cum urmează: 

 
Tabel nr.2.3.5.j  - Situaţia Cooperativei TRICOTEXTIL 

         
Nr. crt. Indicator (RON) 2005 2006 2007 
1 Venituri totale  288749 237884 394683
2 Cheltuieli totale 285231 237616 329547
3 Profit brut  3518 268 65136
4 Numar personal  22 19 11

 
Graphic nr.2.3.5.c  Evoluţia Cooperativei Tricotextil 
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Întregul venit realizat s-a obţinut din vânzarea tricotajelor fabricate în cadrul 

activităţii de bază. Se poate remarca eficienţa scăzută a activităţii oglindită în profitul 
redus obţinut de organizaţie. Se remarcă o fluctuaţie mare în realizări de la an la an, care 
poate fi pusă pe seama următorilor factori: 

• Asigurarea comenzilor de la beneficiari; 
• Structura sortimentală; 
• Productivitatea muncii; 
• Mişcările de personal.  
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Aceşti factori au determinat o eficienţă scăzută în primii doi ani după care, în anul 
2007 s-a produs un reviriment important în activitatea cooperativei datorită investiţiilor în 
echipamente realizate.  

La nivelul judeţului cooperaţia meşteşugărescă este reprezentată de către asociaţia 
teritorială BICOOP ca organizaţie neguvernamentală, la care sunt asociate 4 cooperative 
meşteşugăreşti alături de care mai există în judeţ alte patru cooperative meşteşugăreşti 
neasociate.  

Cooperaţia meşteşugărească mai deţine şi în prezent active fixe, în mod special 
clădiri, din care unele sunt disponibile şi ar putea fi valorificate.  În oraşul Năsăud există 
o astfel de clădire, având un regim de înălţime P+1, în suprafaţă desfăşurată de 1200 mp, 
în care a funcţionat un atelier de fabricat covoare. Clădirea este liberă la această dată fiind 
propusă pentru vânzare sau pentru o asociere.  

 
2.3.5.7 Agricultura  
 

 În cadrul economiei oraşului Năsăud se regăseşte şi ramura agriculturii, datorită 
existenţei unui fond funciar important, a culturilor de cereale, legume şi fructe, precum şi 
a unor efective de animale. Această conjunctură face ca în oraşul Năsăud, populaţia 
ocupată în agricultură să reprezinte 34,3 %, din care doar 0,9 % sunt salariaţi. 

• Structura fondului funciar. Din cele 4325 ha, terenul agricol reprezintă 3243 ha 
(75 %), iar diferenţa de 1082 ha (25 %) este teren neagricol. Suprafaţa totală a 
terenului agricol are structura prezentată în tabel 2.3.5.k 
 

Tabel nr.2.3.5. k  -  Structura fondului funciar 
 

Nr. Crt. Specificare Suprafaţa (ha) 
1. Arabil 1101 
2. Paşuni 1168 
3. Fâneţe 848 
4. Vii 6 
5. Livezi 120 
 TOTAL 3243 

*Sursa: Oficiul de Consultanţă Agricolă 
 
Terenurile neagricole în suprafaţă de 1082 ha au structura prezentată în tabel 2.3.5.l. 
 

Tabel nr.2.3.5.l  -  Structura terenurilor neagricole 
 

Nr. Crt. Specificare Suprafaţa (ha) 
1. Păduri 685 
2. Ape 90 
3. Drumuri şi căi ferate 155 
4. Curţi şi construcţii 122 
5. Neproductiv 30 

TOTAL 1082 
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 Structurii terenurilor îi corespunde şi structura culturilor şi producţia obţinută în 
tone, conform datelor prezentate în tabel 2.3.5.m. 
 

Tabel nr.2.3.5.m  -  Structura culturilor şi producţia obţinută 
 

Nr. Crt. Specificare Suprafaţă (ha) Producţie (to) 
1. Grâu 15 20 
2. Ovăz 50 70 
3. Porumb 370 1295 
4. Floarea soarelui 10 12 
5. Cartofi 155 2200 
6. Legume 45 1166 
7. Plante de nutreţ 456 1717 
8. Păşuni 1168 19980 
9. Fâneţe 848 21025 

10. Vii 6 24 
11. Livezi 120 248 

TOTAL 3243 47757 
 

Din datele prezentate în tabelele 2.3.5.k, l şi m se desprind următoarele: 
• Cele mai mari suprafeţe din fondul funciar sunt deţinute de terenul arabil, de 

păşuni şi de fâneţe; 
• Aceste suprafeţe fac posibilă obţinerea de producţii importante de cereale 

(porumb) şi la cartofi şi legume. Producţii la fel de importante se realizează la 
nutreţuri pentru animale, obţinute din păşuni şi fâneţe; 

• Resursele de nutreţuri asigură posibilităţi pentru creşterea animalelor, în sectorul 
zootehnic existând efective importante de animale, aşa cum rezultă din datele  
prezentate în tabel 2.3.5.n. 

 
Tabel nr.2.3.5.n  -  Efectivele de animale 

 
Nr. Crt. Specificare Număr (ha) 

1. 
Bovine total - din care: 

                           - matcă 
    - viţei fătaţi 

763 
420 
124 

2. 
Porcine total - din care: 

   - matcă 
   - purcei 

964 
    9 
145 

3. 
Ovine total - din care: 

  - matcă 
- miei 

3588 
1558 
1575 

4. 
Caprine total - din care: 

    - matcă 
- iezi 

  89 
  89 
126 

5. Păsări          13000 
6. Cai 267 
7. Familii de albine            224 
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 Pe baza celor prezentate s-a dezvoltat şi un nou sector al procesatorilor de produse 
agro-zootehnice, în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea un număr de 8 societăţi 
comerciale, prezentate în tabel 2.3.5.o. 
 

Tabel nr.2.3.5.o  -  Procesatorii din domeniul alimentar 
 

Nr. 
Crt. Domeniul de activitate Numele societăţii 

Capacitate 
de 

prelucrare 
1.  Pâine şi produse de 

patiserie 
(to/an) 

SC MUSTIUC PROD SRL 
SC NIAGARA IMPEX SRL 
SC VICA SRL 
SC COMPACT SRL 

  700 
1400 
  330 
      1 

2. Băuturi alcoolice de 
fermentaţie (hl) 

SC PET & ADI TRADING 
SRL 

4600 

3. Lapte (hl) SC VILACTIL SRL 
SC BRADOLACT SRL 

4400 
5200 

4. Fructe de pădure – ciuperci 
(to-an) 

SC EUROFUNGAI SRL   360 

 
 Alături de aceste societăţi comerciale, mai există o Asociaţie a crescătorilor de 
taurine şi o Asociaţie a crescătorilor de oi, care prin acţiuni specifice vin în ajutorul 
membrilor asociaţiei. 
 Activitatea în sectorul agricol este susţinută şi de cadrul natural generos din zona 
Năsăudului. 
 Între dealurile Năsăudului şi Culmea Breaza există o treaptă coborâtă de relief, 
uşor înclinată spre Valea Someşului Mare, cunoscută sub denumirea de Podişul Someşan, 
care oferă condiţii prielnice pentru activităţile agro-zootehnice. 

De asemenea trebuie menţionat faptul că oraşul Năsăud deţine suprafeţe de teren 
în zona montană, unde crescătorii de animale organizează acţiunile pastorale în fiecare 
an.  

 
 

2.3.6 Climatul investiţional  
 
 

2.3.6.1 Impozite şi taxe locale 
 

În conformitate cu datele cuprinse în raportul Primarului pentru anul 2007 totalul  
veniturilor a fost 15.094.953, 82 lei din care venituri proprii 2.361.331, 97 lei dupa cum 
urmează: 

 
Impozite şi taxe pe proprietate: 1.405.1717, 78 lei, astfel: 

• impozit şi taxă pe clădiri – 1.030.332,24 lei din care: 
• impozit şi taxă pe clădiri P.F. – 523.908,00 lei; 
• impozit şi taxă pe clădiri P.J.  – 506.424, 24 lei; 
• impozit şi taxă pe teren – 221.308,17 lei; 
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• impozit teren P.F.  – 81.139, 00 lei; 
• impozit pe teren P.J. – 57.857, 17 lei; 
• impozit teren extravilan – 82.312, 00 lei. 

 
 

Taxe pe utilizarea bunurilor – 390.319, 39 lei astfel: 
• impozit pe mijloace de transport – 291.619, 14 lei; 
• impozit pe mijloace de transport  P.F. – 170.130, 00 lei; 
• impozit pe mijloace de transport P.J. – 121.489, 14 lei; 
• taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe şi autorizaţii de funcţionare – 

11.787, 00 lei; 
• alte taxe pe utilizare de bunuri – 86.913, 25 lei. 

Venituri din proprietate – 138.297, 98 lei astfel: 
• venituri din concesiuni  - 138.297, 98 lei. 

Venituri din prestări servicii – 77.825, 00 lei , astfel:  
• serviciu comunitar – 70.312, 00 lei; 
• contribuţia părinţilor sau a susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor 

în creşe – 7.513, 00 lei. 
Venituri din taxe administrative – 50.131, 82 lei astfel: 

• taxe extrajudiciare de timbru 50.131, 82 lei. 
Alte impozite şi taxe – 128.450, 00 lei. 
Diferenţa de 12.733.621, 85 lei reprezintă: 

• Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit – 2.432.196, 83 lei;  
• Sume defalcate din T.V.A. – 8.061.539, 00 lei; 
• Venituri din valorificarea unor bunuri aparţinând domeniului privat – 

476.129, 78 lei; 
• Impozitul pe venit transfer proprietăţi – 84.135, 00 lei; 
• Subvenţii de la bugetul de stat – 1.662.114, 24 lei; 
• Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj – 17.507, 00 lei. 

Referitor la activitatea de constatare şi impunere, situaţia pentru anul 2007 se 
prezintă astfel: 

 
A. Pentru persoane juridice – la finele anului 2007 au fost înregistrate:  

• 575 – declaraţii de impunere la impozitul pe mijloace de transport deţinute 
de persoane juridice; 

• 171 – declaraţii de impunere la impozitul pe clădiri persoane juridice; 
• 98 – declaraţii de impunere la impozitul pe teren persoane juridice; 
• 163 – declaraţii de impunere taxă firmă, afişaj reclamă şi publicitate 

persoane juridice; 
• 1 – taxă hotelieră persoane juridice. 

 
B. Pentru persoane fizice: 

• 4747 – declaraţii de impunere la impozitul pe clădiri persoane fizice; 
• 8648 – declaraţii de impunere la impozitul pe teren persoane fizice;  
• 3709 – declaraţii de impunere la impozitul pe mijloace de transport 

deţinute de persoane fizice. 
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Din analiza acestor date şi din discuţiile purtate cu reprezentanţii mediului 
economic se poate desprinde faptul că nivelul impozitării este ridicat pentru societăţile 
comerciale ceea ce constituie un impediment pentru dezvoltarea sectorului. Astfel 
procentul de impozitare pentru clădiri, aplicat mediului economic este de 1,8% din 
valoarea de impozitare crescând numai faţă de anul 2006 cu 0,8%. Această decizie 
nemulţumeşte profund mediul economic şi poate constitui o frână în calea dezvoltării 
locale.   

 
2.3.6.2 Acces la credite 

 
 În oraşul Năsăud funcţionează cinci  unităţi bancare care furnizează servicii atât 
mediului economic cât şi populaţiei. Accesul la credite este limitat de nivelul de 
competenţă a unităţilor bancare din oraş care, pentru credite mari lucrează cu sucursalele 
băncilor de la nivelul judeţului sau chiar la băncile centrale.  
 În prezent toate băncile sunt pregătite să susţină mediul economic şi autorităţile 
publice în derularea de proiecte finanţabile din instrumente structurale.  
Accesul la credite nu este nici mai simplu şi nici mai complicat faţă de alte locaţii băncile 
având în general aceeaşi politică de creditare. 
 

2.3.6.3 Structuri  de susţinere a mediului de afaceri  
 
 În oraşul Năsăud nu există structuri de susţinere a mediului de afaceri referindu-
ne în principal la incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice sau firme de consultanţă. 

Din discuţiile purtate de către consultant cu mediul economic se constată dorinţa 
firmelor de identificare a unei posibile locaţii pentru un parc tehnologic. A fost formulată 
chiar şi o propunere în acest sens şi anume zona situată între Valea Spinului şi Valea 
Podului zona care deţine toate utilitaţile necesare.  Analizând însa PUG se constată că 
această zonă propusă se află în area de restricţie a Someşului Mare (zona inundabilă). 
 Existenţa unui parc de afaceri, care să fie realizat în afara zonei rezidenţiale a 
oraşului ar avea un efect pozitiv asupra dezvoltării mediului economic în special a start 
up-urilor. Această locaţie ar putea oferi, pe langă spaţiul şi facilităţile necesare şi servicii 
cum sunt: 

sistem centralizat de telefonie, (fax); 
centrală telefonică;  
activităti de secretariat;  
consultantă de afaceri; 
consultantă financiară; 
contabilitate;  
servicii poştale;  
sala de şedinte.  

 Lipsa unor structuri de susţinere a afacerilor se reflectă în rezultatele generale ale 
companiilor năsăudene în ceea ce priveşte globalizarea. Nici o firmă nu a ocupat un loc 
de frunte în domeniul exportului de produse sau servicii aceasta conducând la ideea că de 
fapt, firmele nu sunt pregătite, să facă faţă globalizării şi competiţiei din piaţa unică.  
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2.3.6.4 Existenţa mass-mediei locale 
 

 În oraşul Năsăud nu există mass media locală. Putem preciza că SC Mesagerul SA 
şi SC Răsunetul SA, firme reprezentând presa scrisă judeţeană au câte un supliment care 
se referă strict la oraşul Năsăud. 
Există: 

• Un post de Televiziune prin cablu UPC ASTRAL TV utilă pentru anunţuri 
locale; 

• Un post judeţean de televiziune: Astral TV iar când acesta nu emite, pe 
aceeaşi banda emite postul ONE TV; 

• Un post de radio local: Balada.  
  

2.3.7 Politici locale existente privind dezvoltarea economică 
 

 Nu există, din păcate, formulate politici locale de sprijinire a afacerilor în oraşul 
Năsăud. De altfel şi faptul că nivelul impozitelor locale este foarte ridicat denotă o 
neconcordanţa între dorinţa declarată de dezvoltare şi practica utilizată.  
 Inexistenţa terenurilor şi a clădirilor care ar putea fi puse la dispoziţia mediului 
economic pentru dezvoltare nu permite implicarea mai activă a autoritaţii publice în acest 
proces.  
 Pentru regenerarea economică a oraşului trebuiesc proiectate politici speciale în 
urmatoarele domenii: 

 Unităţi tip incubator- parcuri tehnologice; 
 Micro-întreprinderi; 
 Servicii, comerţ &mesţeşuguri; 
 Marketing /companii teritoriale;  
 Formare şi calificare.  
Aceste politici ar sustine pe de o parte revitalizarea activităţii economice în 

domenii ţintă, creşterea numărului de locuri de muncă impactul obţinut fiind creşterea 
calităţii vieţii locuitorilor.  
 
 

2.3.8 Tendinţe de dezvoltare 
 

  Se poate remarca tendinţa manifestată în cadrul mediului de afaceri năsăudean, cu 
privire la creşterea nivelului cantitativ şi calitativ al unor activităţi productive , precum şi 
o creştere şi modernizare a serviciilor, cu precădere a activităţilor comerciale. 
 SC INTEX SA din domeniul industriei textile, a realizat importante lucrări de 
modernizare la clădiri şi utilităţi, achizitionând în acelaşi timp noi utilaje performante 
pentru cresterea volumului şi calităţii produselor. După cum urmează: 

- modernizare clădiri şi reabilitare reţele de utilităţi în valoare totală de 2 
milioane Euro; 

- achiziţii utilaje pentru secţia de confecţii în valoare de 250.000 Euro; 
- achiziţii utilaje pentru secţia finisaj textil în valoare de 600.000 Euro.  

 Această companie absoarbe cel mai mare număr de personal , în special feminin, 
atât din oraş cât şi din zonele adiacente.  
 SC SOMPLAST SA care continuă tradiţia în domeniul prelucrării maselor 
plastice a realizat în anii 2006 şi 2007 importante modernizări tehnologice, dovedind 
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aceeaşi preocupare şi în domeniul protecţiei mediului şi al reabilitării şi echipării 
clădirilor existente la cerinţele de modernizare a activităţii. Aceeaşi preocupare se 
desprinde şi din ceea ce işi prevede firma pentru perioada următoare, existând alocate 
fonduri pentru dezvoltare şi modernizare în valoare de peste 10 milioane ron.  
 Preocupări asemănătoare se pot remarca şi la SC STEWO PLASTIC SRL tot din 
domeniul prelucrării maselor plastice, care alături de faptul că a implementat sistemul de 
asigurare al calităţii ISO 9000 a realizat şi investiţii în utilaje de producţie moderne în 
valoare de 500.000 Euro. Totodată se află în curs de realizare o noua secţie de producţie 
cu termen noiembrie 2009, prin care se vor crea 170 de noi locuri de muncă.  
 Mai trebuie semnalat faptul că oraşul Năsăud constituie un pol de atracţie pentru 
lanţuri comerciale de supermarket-uri. Recent şi-a început activitatea un magazin de tip 
PLUS iar reţeaua de magazine Kaufland caută un spaţiu în oraş pentru amplasarea unui 
supermarket. De asemenea un lanţ de magazine este în negociere pentru achiziţionarea 
unui teren central pe care să amenajeze un supermarket.  Această dezvoltare a reţelelor de 
tip supermarket va influenţa în mod negativ activitatea micilor comercianţi astfel încât, 
într-o perioadă viitoare vom asista la o schimbare a profilurilor multor spaţii comerciale 
care în prezent desfac produse alimentare. Aceasta va fi o oportunitate pentru amplasarea 
de noi servicii şi aducerea lor cât mai aproape de consumatori.  
 Putem să amintim că activitatea investiţională în domeniul locuinţelor (blocuri de 
locuinţe) este insoţită de dezvoltarea unor noi spaţii cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţa la parter de bloc ceea ce va conduce la o creştere a calităţii serviciilor furnizate 
consumatorilor.  
 Se poate desprinde faptul că există o tendinţă clară în domeniul creşterii 
economice a oraşului Năsăud , în domeniul turismului, serviciilor şi producţiei, ceea ce 
implică o corelare a eforturilor tuturor actorilor interesaţi.  
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2.3.9 Analiza SWOT Dezvoltare 

economică 
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Puncte tari 
• Construcţia de locuinţe este susţinută şi încurajată de autoritatea locală 

inclusiv din  fonduri private ale unor dezvoltatori imobiliari; 
• Planul Urbanistic General şi regulamentele sunt  refăcute în anul 2007; 
• Multe instituţii prezente în peisajul oraşului;  
• Numar mare de monumente şi situri istorice care sunt în măsură să susţină 

dezvoltarea turismului;  
• Săli de sport ce pot fi utilizate şi de către cetăţeni în scopul menţinerii 

sanătăţii;  
• Buget local echilibrat; 
• Grad de îndatorare redus;  
• Sector activ al confecţiilor textile, care oferă locuri de muncă în oraş în 

special pentru femei; 
• Sector activ al producţiei de mase plastice, parte a unui cluster regional; 
• Sector de servicii dezvoltat; 
• Număr de microintreprinderi/1000 locuitori mai mare decat media 

regională; 
• Investiţii locale în infrastructură;  
• Cifra de afaceri în creştere;   
• Active disponibile pentru afaceri în sistemul Cooperţiei de consum şi 

meşteşugăreşti;  
 

  
Puncte slabe 

 
• Locuinţe sociale insuficiente; 
• Regulamentele de aplicare a PUG nu sunt aprobate; 
• Nu este prevăzut prin PUG o zonare pentru activităţile industriale;  
• Necesitatea realizării unor PUZ-uri pentru diferite activităţi;     
• Distrugerea unor situri istorice (conform PUG);  
• Lipsa locurilor de muncă pentru tineri absolvenţi;  
• Ofertă scăzută privind  posibilităţi locale de formare profesională contină a 

adulţilor;  
• Nivel ridicat al taxelor locale pentru mediul economic;  
• Nivel redus de productivitate, în special în industrie; 
• Productivitate şi rentabilitate redusă a IMM-urilor; 
• Sistem cooperatist slab dezvoltat ca activitate economică;  
• Marketing slab performant la nivelul agenţilor economici; 
• Insuficientă promovare a potenţialului oraşului  pentru investitori; 
• Nu există politici locale privind dezvoltarea economică; 
• Insuficienţa tehnologiilor ecologice şi de ecologizare în procesele de 

fabricaţie a agenţilor economici; 
• Număr insuficient de locaţii turistice (un singur hotel parţial funcţional);  
• Locaţii de petrecere a timpului liber insuficiente; 
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• Activitatea în agricultură se desfăşoară prin intermediul fermelor de 
subzistenţă, nu există ferme performante; 

• Mediul cooperatist slab dezvoltat şi fără o perspectivă clară. 
 

 
Oportunităţi 

 
• Integrarea UE va asigura oportunitatea finanţărilor pe probleme asociate 

competitivităţii economice; 
• Interesul unor dezvoltatori imobiliari; 
• Creşterea numărului de firme străine interesate să investeasca în regiune;  
• Dezvoltarea turismului; interesul crescut al turiştilor străini; 
• Reorientarea băncilor în vederea sprijinirii şi dezvoltării sect. IMM prin 

diversificarea serviciilor şi a creditelor pentru aportul propriu la proiecte 
finanţate din fonduri structurale;  

• Dezvoltarea comerţului electronic; 
• Tendinţa crescută a mediului universitar de colaborare cu mediul 

economic; 
• Extinderea prevăzută a autostrăzii Borş - Braşov până la Dej;  
• Modernizarea DN 17 Bistriţa- Cluj Napoca.  
 

 
 

Constrângeri, Ameninţări, Dificultăţi 
 

• Întârzieri în finalizarea Autostrăzii Borş-Braşov; 
• Migrarea forţei de muncă înalt calificate spre alte zone şi regiuni din ţară 

şi din străinătate; 
• Chiriile spaţiilor industriale şi preţul terenului sunt în creştere accelerată; 
• Ritmul de dezvoltare a reţelei de şosele în zona este redus şi nu reprezintă 

o prioritate pentru guvern; 
• Ierarhizarea impementării lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare şi 

alocarea surselor la sfârşitul perioadei bugetare 2007-2013; 
• Nu există suficiente structuri de susţinere a afacerilor.  
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         Anexa 1 
 
 

MONUMENTE ISTORICE DIN ORAŞUL NĂSĂUD 
 
 
 

a) Clădiri civile urbane 

Nr. 
crt. Denumire Localizare Datare 

1. Liceul „George Coşbuc” Năsăud, B-dul 
Grănicerilor, Nr. 2 

1888 

2. Hotel „Rahova” Năsăud, B-dul 
Grănicerilor, Nr. 10 

1814 

3. Muzeul Grăniceresc Năsăudean Năsăud, B-dul 
Grănicerilor, Nr. 19 

Sec. XVIII, XIX 

4. Biblioteca Academiei Năsăud, B-dul 
Grănicerilor, Nr. 35 

1914 

5. Clădirea Poştei (Casa 
Memorială Virgil Şotropa) 

Năsăud, Str. Virgil 
Şotropa, Nr. 1 

1920 

6. Casă Năsăud, Piaţa Unirii, 
Nr. 10 

Sf. secolului XIX 

7. Casă Năsăud, Piaţa Unirii, 
Nr.12 

Sf. secolului XIX 

8. Casă (Sediul Primăriei oraşului 
Năsăud) 

Năsăud, Piaţa Unirii, 
Nr. 15 

Sf. secolului XIX 

9. Casă Năsăud, Piaţa Unirii, 
Nr.16 

Începutul sex. XX 

 

 

b) Monumente de cult 

Nr. 
crt. Denumire Localizare Datare 

1. Biserica romano-catolică Năsăud 1770 
2. Catedrala ortodoxă „Sfântul 

Nicolae” 
Năsăud 1880-1884 
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c) Monumente de for public 

Nr. 
crt. Denumire Localizare Autor 

1. Bustul lui Liviu Rebreanu Casa Memorială Liviu 
Rebreanu, cartier Liviu 
Rebreanu, oraş Năsăud 

Romul Ladea 

2. Bustul lui George Coşbuc Curtea liceuli George 
Coşbuc, Năsăud 

Cornel 
Medrea 

3. Bustul lui Vasile Naşcu  Curtea Muzeului 
Grăniceresc, Năsăud 

Cornel 
Medrea  

4. Basorelief Grigore Moisil  Curtea Catedralei 
Ortodoxe „Sfântul 
Nicolae” 

Ion Faur 

 
d) Cimitire istorice 

Nr. 
crt. Denumire Localizare Datare 

1. Cimitirul evreiesc Năsăud Sec. XIX-XX 
 
e) Situri arheologice 

Nr. 
crt. Denumire Localizare Datare 

Su
pr

af
aţ
ă 

(h
a)

 
1. Turn de pază „Dumbrava” Năsăud Roman 0,02 
2. Aşezare romană „Podirei” Năsăud Sec. II-III 1,5 
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2.4  Utilitaţi publice  
 
 

2.4.1 Infrastructura tehnică a localităţii Năsăud 
 
 

2.4.1.1 Reţeaua publică de distribuţie/alimentare cu apă 
potabilă 

 
             Oraşul Năsăud, având o arie locuibilă de 162.6 mii mp, cu un număr de 3850 de 
locuinţe şi străzi în lungime totală de 36 km,  este alimentat cu apă de la reţeaua de 
distribuţie a apei potabile, adusă prin conducte de la staţia de tratare din Năsăud şi din 
bazinul de captare de pe râul Rebra. 
             În vederea gestionării reţelelor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în 
oraşul Năsăud s-a înfiinţat SC GCL Năsăud în anul1995 având numărul de înmatriculare 
în registrul comerţului  J06/209/1995 ca  societate comercială al cărui unic acţionar este 
Consiliul Local Năsăud.  

Conform datelor de bilanţ situaţia companiei este următoarea: 
 

Tabel nr.2.4.1.a  Date bilanţ SC GCL Năsăud 
 

Indicatori bilanţ  2004 2005 2006 
Active imobilizate total  460495 72925 75015 
Active circulante TOTAL, 
din care 3246929 335963 364759 

Stocuri (materiale, producţie 
îin curs de execuţie, 
semifabricate, produse finite, 
mărfuri etc.) 

269462 23245 39818 

Disponibilităţi băneşti 117101 14119 31190 
Creanţe 2860366 298599 293751 
Capitaluri - Total, din care -7832052 -683349 -682731 
Capital social subscris şi 
vărsat  219756 21975 21975 

Patrimoniul regiei  0  
Patrimoniul public  0  
Provizioane pentru riscuri şi 
cheltuieli  0  

Datorii Total 11305772 1075147 1111332 
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 

Cifra de afaceri 8993956 1145656 1251455 
Venituri totale 9171117 1163052 1280645 
Cheltuieli totale 14785739 1063196 1280026 
Profitul brut al exerciţiului  99856 619 
Pierderea brută a exerciţiului 5614622 0  
Profitul net al exerciţiului  99856 619 
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Pierderea netă a exerciţiului 5614622 0 0 
Indicatori din DATE INFORMATIVE 
Număr mediu de salariaţi 82 78 77 
    

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 
 
 

Grafic nr.2.4.1.a  Situaţia indicatorilor SC GCL Năsăud 
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 Se poate observa că în ultimii trei ani veniturile societăţii au scăzut simţitor, de 
altfel ca şi cifra de afaceri fapt care a determinat o schimbare de abordare în sensul că 
prin Hotărârea Consiliului Local 92 din 19.12.2007, se decide fuzionarea cu  SC 
AQUABIS Sa operator regional pentru servicii de apă şi canal, societate pe acţiuni 
constituită cu obiectul principal de activitate conform cod CAEN -3600 captarea, tratarea 
şi distribuţia apei.  

Consiliul Local Năsăud va deveni acţionar în această societate cu un număr de 
1391 acţiuni. SC AQUABIS SA va gestiona întreg procesul de investiţii, pe alimentare cu 
apă, şi canalizare inclusiv pentru aglomerarea Năsăud   aşa cum este prevăzut în 
Masterplanul pentru alimentare cu apă. 

Harta nr.2.4.1.a Aglomeraţia Năsăud 

 
Sursa: SC AQUABIS SA – Proiect „Municipal Services Project – Contract 2” 
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În ceea ce priveşte tratarea apei în acest moment oraşul Năsăud beneficiază de o 

staţie de tratare cu o suprafaţă  construită de 655 mp care se află în stare avansată de 
degradare şi care reprezintă o problemă din punct de vedere al protecţiei mediului. 
Această staţie urmează să fie închisă şi să fie înlocuită de o staţie centralizată de tratare 
care se va construi la Rebra în conformitate cu Master Planul , partea referitoare la 
alimentarea cu apă „Municipal Services Project” pentru o serie de localităţi , după cum 
urmează: Rebra, Feldru, Nepos, Rebrişoara, Năsăud , Salva, Coşbuc, Telciu. 
 Şi în ceea ce priveşte alimentarea cu apă există probleme majore în oraşul Năsăud 
doar 96%din gospodăriile din oraşul Năsăud sunt racordate la reţeaua de alimentare cu 
apă. În conformitate cu Raportul Primarului, în anul 2006: 
- s-a reabilitat parţial reţeaua de alimentare cu apă pe strada B-dul Grănicerilor   

investiţie de 163734 Euro fără TVA , lucrare finalizată în luna octombrie 2006; 
- s-au realizat branşamente la noua reţea (investiţie în valoare de 199855 lei);  
- s-a prelungit reţeaua de apă potabilă pe strada Gagi, aproximativ 310 ml.;  
- s-a prelungit reţeaua de apă potabilă pe strada Podului , aproximativ 300 ml.;  
- s-a racordat la reţeaua de apă potabilă pe strada M. Eminescu , blocul ANL 2 

aproximativ 150 ml.;  
- s-a racordat la reţeaua de apă potabilă/canal , pe strada M. Eminescu , Sala de sport 

de 150 locuri;  
- s-au reabilitat 12 guri de canal pluvial din cartierul blocuri.  

              Cartierul Liviu Rebreanu este alimentat cu apă dintr-un puţ de mare adâncime 
(145 m). 
              Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile este de 31 km, iar capacitatea 
instalaţiilor de producere  a apei potabile este de 14200 mc/zi. 
   
                   

Tabel nr.2.4.1.b  Date privind cantitatea de apă potabilă distribuită în oraşul Năsăud 
         

Den.date statistice Valori 
2005 

Valori 
2006 

Unitate de 
masură 

Cantitate totală de apă 
distribuită 

990 990 Mii mc 

Cantitate de apă potabilă 
distribuită consumatorilor 
casnici 

588 588 Mii mc 

Cantitatea de apă /locuitor 7,53 7,53 Mc/locuitor/lun
a 

Cantitatea de apă potabilă 
/locuitor 

4,47 4,47 Mc/locuitor/lun
a 

 
Reţeaua de apă potabilă este deficitară, fiind în mare parte îmbătrânită. Vechimea, 

diametrele şi materialele din care sunt confecţionate reţelele de apă potabilă se reflectă 
negativ asupra calităţii şi presiunii apei potabile la consumatori.  Pierderile de apă 
datorate îmbătrânirii conductelor , lipsa unei monitorizări cantitative şi calitative, conduc 
în perspectivă la reducerea resurselor de apă , fiind necesară luarea unor măsuri de 
eficientizare a utilizării rezervelor precum şi executarea unor lucrări de reabilitare. 
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La nivelul  Primăriei oraşului Năsăud , în vederea optimizării alimentării cu apă 
potabilă şi a canalizării oraşului, s-au întocmit  proiecte pentru a accesa fonduri prin 
Programul operaţional regional 2007-2013 astfel: 

 
a) Reabilitare şi extindere reţele de canalizare şi apă potabilă , fiind vizate lucrări 

pe str, Crişan,str.Emil Rebreanu,str.Valea Caselor,str.Valea Podului,cart. Liviu Rebreanu, 
bd. George Coşbuc.Proiectul are studiu de fezabilitate finalizat şi proiect tehnic în curs de 
execuţie şi are ca activitate principală instalarea de noi conducte de apă potabilă şi 
pluvială; 

b) Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate. Prin proiect se 
preconizează a se efectua la pachet studiul de fezabiltate ,proiectul tehnic, lucrările de 
extindere a reţelelor de apă potabilă şi modernizarea staţiilor de tratate a apei şi de 
epurare a apelor uzate.   

Prin MASTER PLAN-ul întocmit şi depus spre aprobare la Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile s-a identificat nevoia de a asigura apă potabilă unde nu există 
resurse de apă ce pot fi folosite,iar apa curentă de consum de la puţurile de mică 
adâncime este puternic contaminată cu nitraţi şi deşeuri menajere şi 
animale.Astfel,principalele activităţi ce vor fi desfăşurate sunt: reabilitarea reţelei de apă 
în Năsăud,extinderea reţelei de apă şi canalizare în Năsăud, Coşbuc, Feldru, Rebrişoara, 
Salva şi Telciu, modernizarea staţiei de tratare a apei Năsăud. 
 

 
2.4.1.2 Reţeaua de evacuare a apei reziduale menajere şi 

industriale 
 

 SC GCL SA Năsăud deţine o  staţie de epurare mecano-biologică având 
capacitatea de 35 l/s, compusă din: grătar, desnisipător, 4 decantoare cu etaj, 2 bazine de 
aerare cu nămol activ, 2 decantoare secundare, staţie de pompare nămol fermentat, 8 
platforme de uscare nămol. Debitul mediu de ape uzate evacuate în anul 2006 a fost de 40 
l/s. 

Sistemul centralizat de canalizare a oraşului Năsăud măsoară 16,2 km ceea ce 
acoperă un număr de 39 de strazi, iar procentul de racordare la sistem este de 65%. Nu 
există sisteme de canalizare în cartierele Liviu Rebreanu şi Luşca. Astfel, îin zonele fără 
canalizare, apele uzate menajere sunt evacuate în mare majoritate direct, fără epurare, în 
şanţuri, rigole stradale.  Aceste evacuări organizate sau dezorganizate conduc la poluarea 
aerului solului, apei şi favorizează dezvoltarea insectelor. Există un proiect tehnic 
finalizat pentru extinderea canalizării cu 10 km pe un număr de 7 străzi proiect care însă 
va fi integrat în proiectul major „Municipal Services Project – Contract 2” proiect ce va fi 
finanţat prin Fondul De Coeziune fiind un proiect major.  

 
2.4.1.3 Reţeaua de distribuţie/alimentare cu gaze naturale 

 
În urma unor lucrări desfăşurate la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale aceasta 

măsoară 20172 km în oraşul Năsăud şi 16713 km în cartiere. Conform proiectului tehnic , 
din cele 1600 branşamente proiectate s-au executat 1020 ,iar numărul consumatorilor 
racordaţi este de 1940 din care: 

• 107 abonamente sunt ale societăţilor comerciale din zonă; 
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• 40 abonamente pentru societăţi culturale şi biserici.  
 
Există posibilitatea de branşare a unor noi consumatori atât casnici cât şi 

industriali în funcţie de debitul solicitat şi zona în care sunt amplasaţi. Pe străzile pe care 
există reţele de distribuţie ,branşarea şi racordarea de noi consumatori casnici este 
posibilă. Pentru consumatorii industriali,fiecare solicitare de racordare trebuie analizată 
individual.în funcţie de debitul solicitat şi de debitul disponibil pe tronsonul respectiv.   

Poate fi analizată  inclusiv posibilitatea extinderii reţelelor. 
 

2.4.1.4 Reţeaua de distribuţie/alimentare cu energie electrică 
 
În prezent oraşul Năsăud dispune de reţele electrice în următoarea structură: 
 

• reţele de înaltă tensiune: 1,5km linie electrică aeriană de 110kv dublu 
circuit şi o staţie de transformare de 110/20kv.; 

• reţele de medie tensiune: 1,5 km de linii electrice aeriene, 20,7 km de linii 
electice subterane de 20 kv, 37 de posturi de transformare de 20/0,4 kv.; 

• reţele de joasă tensiune: 38,6 km de linii electrice aeriene 23,2 km de linii 
electrice subterane de 0,4 kv. 

                    
               

Tabel nr.2.4.1.c   Situaţia consumului de energie electrică  
 

Den. date statistice  Consum 
2007 

Consum 
ian-feb 
2008 

Unitate 
de 
masură 

Consum casnic 5583 1075 Mwh 
Consum agenţi economici 10780 1921 Mwh 

      
 
               În Năsăud există 37 de locuinţe fără alimentare cu energie electrică.    
               Conform datelor puse la dispoziţie de societatea de distribuţie a energiei 
electrice , în perioada 2008 -2012 sunt prevăzute a se derula programe de dezvoltare –
extindere astfel: 

-modernizarea staţiei de transformare de 110/20 kv; 
                        -modernizarea liniilor electrice subterane de medie tensiune pe 0,6 km; 
                        -modernizarea liniilor electrice aeriane de medie tensiune pe 0,5 km; 
                        -montare « Firide de distribuţie şi contorizare pe palier » la blocuri; 
                        -lucrări de normalizare de tensiune în reţelele electrice: un post nou de 
transformare de 20/0,4 kv cu un racord nou de medie tensiune de 0,6 km lungime şi 3 km 
de reţele de joasă tensiune; 
                        -în limita surselor de finanţare asigurate prin Programul « Electrificare 
2007-2009 » aprobat prin HG 328/2007 –electrificarea celor 37 de locuinţe; 5 km de 
reţele noi de joasă tensiune; 10,5 km de reţele noi de medie tensiune şi 6 posturi noi de 
transformare.  
     Conform raportului Primarului , în anul 2007 Primăria a realizat următoarele: 

- Finalizarea lucrării de extindere reţea electrică de joasă tensiune pe strada 
Valea Podului cu punerea acesteia în funcţiune; 
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- Realizarea extinderii reţelei electrice de joasă tensiune pe strada B-dul 
Grănicerilor, ieşire spre Rebrişoara, lucrare executată în două etape;  

- Reabilitarea iluminatului public pe raza oraşului Năsăud şi a cartierelor 
aparţinătoare Luşca şi Liviu Rebreanu prin montarea a 423 corpuri de iluminat 
din care 310 corpuri noi şi 113 corpuri din recuperări cu echiparea acestora cu 
ignitere, drosere şi becuri de 70 w sodiu noi;  

- Alimentarea cu energie electrică a Sălii de Sport din curtea liceului George 
Coşbuc.  

 
2.4.1.5 Reţeaua de comunicaţii   

  
Sunt disponibile date privind reţeaua de telefonie fixă respectiv 74% din numărul 

de gospodării sunt conectate la acest sistem de comunicaţii, gradul de ocupare a 
echipamentelor instalate în zonă fiind de 81%. Există posibilităţi de racordare. 

La  reţeaua comunicaţii prin internet furnizat de Romtelecom sunt conectate 11% 
din numărul de gospodării,gradul de ocupare a echipamentelor instalate în zona fiind de 
82%. 

 
2.4.1.6 Tendinţe de dezvoltare 

 
Viziunea Primăriei asupra dezvoltării oraşului şi a zonei de influenţă se desprinde 

din numărul mare de proiecte elaborate, pe baza cărora se urmăreşte accesarea unor 
fonduri structurale europene. Aceste proiecte sunt axate pe domenii de interes general, 
atât pentru oraşul Năsăud, cât şi pentru zona localităţilor rurale din zona oraşului, aşa 
cum rezultă din următoarele date şi informaţii: 

• Proiect elaborat de S.C. AQUABIS SA Bistriţa pentru oraşul Năsăud şi 
localităţile rurale din Aglomerarea Năsăud, cu privire la extinderea reţelelor de 
apă şi canalizare din Năsăud, Coşbuc, Feldru, Rebrişoara, Salva şi Telciu, 
reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare din Năsăud şi modernizarea staţiei de 
tratare apă Năsăud şi staţie epurare Salva. Acest proiect este cuprins într-un 
master plan întocmit şi depus la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, 
având un cost estimat la 119,8  mil. EURO, din care 85 % fonduri nerambursabile 
UE, 10-13 % Guvern şi 2-5 % autoritatea publică locală. Anul finalizării prevăzut 
este 2013, având astfel o durată de realizare de 5 ani. Se prevede prin proiect ca 
preţul la apă să crească cu numai 2% în anul 2009 şi cu 2% în anul 2010;  

• Proiect elaborat de Consiliul Local Năsăud privind ”Extindere reţele canalizare 
menajeră şi pluvială în zona intravilană a oraşului Năsăud”, cu studiu de 
fezabilitate finalizat şi termen de finalizare în 2008. Proiectul vizează casele şi 
obiectivele de investiţii din zona str. Trandafirului – bulevardul Grănicerilor, până 
la limita intravilanului spre localitatea Rebrişoara. Costul proiectului este de 
2.175.460 lei, iar cofinanţarea se va realiza din bugetul local; 

• Proiect vizând ”Reabilitare şi extindere reţele canalizare şi apă potabilă în oraşul 
Năsăud” pe strazile Crişan, Emil Rebreanu, Valea Caselor, Valea Podului, cartier 
Liviu Rebreanu şi bulevard George Coşbuc. Proiectul are Sudiu de fezabilitate şi 
Proiectul tehnic realizate. Valoarea proiectului se ridică la suma de 2.630.592 lei, 
cofinanţat din bugetul local şi din fonduri structurale şi guvernamentale; 

• Proiect ”Amenajare drum de acces, parcări, împrejmuire şi reţea de apă – 
canalizare în apropierea cimitirului multiconfesional din oraşul Năsăud”. Costul 
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proiectului este estimat la 207.402 lei cofinanţat din bugetul local şi fonduri atrase 
(structurale sau guvernamentale); 

• Proiect ”Alimentare cu energie electrică la grup de case din str. Griviţei, oraş 
Năsăud”, vizând îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale familiilor din zonă. Există 
studiu de fezabilitate finalizat, iar costul proiectului este de 308.438 lei, cu 
finanţare din fonduri europene sau guvernamentale şi cofinanţare de la bugetul 
local. 

 
Din această prezentare a proiectelor iniţiate de către Primăria oraşului Năsăud 

pentru perioada următoare, se desprinde preocuparea pentru realizarea unor obiective de 
interes general, cu privire la interesele publice oferite cetăţenilor. Sunt elocvente în acest 
sens preocupările pentru accesarea unor fonduri europene şi guvernamentale, precum şi 
alocarea unor importante sume din Bugetul Local, pentru realizarea unor obiective de 
larg interes pentru populaţie. Toate acestea oglindesc o politică locală activă în domeniul 
asigurării unor servicii publice, pentru populaţia oraşului Năsăud şi aceea a localităţilor 
din zona de influenţă. 
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2.4.2 Analiza SWOT  pentru 
componenta Utilităţi Publice 
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 Puncte tari 

 
• Zona dispune de potenţial hidrologic şi de o calitate bună a apei; 
• Există o reţea de aducţiune şi de distribuţie a apei potabile; 
• Există staţie de tratare şi pompare; 
• Există sistem de canalizare şi staţie de epurare; 
• Există reţea de distribuţie a gazelor naturale cu posilibităţi de branşare a 

unor noi consumatori şi cu posilbilităţi de extindere; 
• Există reţea de alimentare cu energie electrică;  
• Nu sunt probleme în privinţa reţelelor de comunicaţii. 
 

 
 
 Puncte slabe 
 
 

• Reţeua de apă este insuficientă şi învechită , pierderile de apă datorate 
îmbătrânirii conductelor , lipsa unei monitorizări cantitative şi calitative, 
conduc în perspectivă la reducerea resurselor de apă , fiind necesară luarea 
unor măsuri de eficientizare a utilizării rezervelor precum şi executarea 
unor lucrări de reabilitare; 

• Sistemul  de canalizare acoperă doar o parte a oraşului, există zone fără 
canalizare, unde apele uzate menajere sunt evacuate în mare majoritate 
direct, fără epurare, în şanţuri, rigole stradale; 

• Staţia de epurare este un potenţial poluator al apelor şi solului necesitând 
măsuri de reabilitare;  

• Există locuinţe neracordate  la reţeaua de energie electrică; 
• Nu există un sistem centalizat de încălzire, aceasta făcându-se prin 

centrale proprii cu gaz metan sau cu lemne. 
 

 
 
 Oportunităţi 

 
• Posibilitatea accesării de fonduri prin Programul Operaţional Sectorial de 

Mediu  2007-2013 atât în zona de extindere a utilităţilor cât şi în cea de 
reabilitate şi modrenizare; 

• Oraşul Năsăud este cuprins în proiectul major Alimentare cu apă şi 
evacuarea apelor uzate în judeţul Bistriţa Năsăud pentru lucrări de 
reabilitare şi extindere a reţelelor;  

• Există programe de extindere şi modernizare a reţelei de distribuţie a 
energiei electrice. 
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Constrângeri, Ameninţări, Dificultăţi 
 

• Incertitudinea accesării efective a fondurilor europene şi asigurării 
finanţării lucrărilor de investiţii; 

• Posibile dificultăţi în asigurarea cofinanţării generate de OG 37/2007; 
• Posibile dificultăţi în desfăşurarea efectivă a lucrărilor (condiţii de trafic 

sau meteo); 
• Lipsa unei Unităţi de Implementare Proiecte, performante, la nivelul 

Primăriei.  
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2.5  Servicii publice  
  

2.5.1  Contextul analizei  
 
În cuprinsul acestui capitol sunt analizate probleme care vizează educaţia şi 

formarea profesională, sănătatea publică, siguranţa cetaţeniilor şi situaţiile de urgenţă. 
Deasemenea fac obiectul capitolului, probleme privind salubritatea oraşului precum şi 
politicile şi tendinţele de dezvoltare. 

Analiza acestor probleme se realizează în contextul general al caracteristicilor 
specifice ale oraşului Năsăud ca un centru de educaţie şi cultură tradiţional, în care 
educaţia tinerelor generaţii a fost o constantă de-a lungul timpului. În acelaşi context se 
înscrie şi domeniul sănătăţii populaţiei  în care s-au realizat obiective importante dar care 
trebuie mereu adaptate noilor condiţii determinate de creşterea populaţiei şi starea de 
sănătate a acesteia. 

Analiza problematicii acestui capitol vizează şi probleme privind siguranţa 
locuitorilor oraşului, a modului în care există condiţiile necesare în cazul unor situaţii de 
urgenţă neprevăzute, precum şi salubrizarea oraşului pentru asigurarea unui mediu 
natural curat. 
 

 
2.5.1.1 Educaţia şi formarea profesională 

 
 Problema educaţiei tinerelor generaţii ale oraşului Năsăud, trebuie abordată printr-
o retrospectivă, dată fiind tradiţia învăţământului năsăudean, care a fost începând din 
secolul XVII un adevărat focar de cultură pentru zona în care se află. De această 
problemă se leagă şi faptul că Năsăudul a fost centrul administrativ şi de comandă al 
regimentului românesc de graniţă, prin grija căruia au fost înfiinţate şi organizate primele 
şcoli. Astfel în anul 1766 se înfiinţează Şcoala primară cu 4 clase, în 1770 se înfiinţează 
Şcoala primară superioară (Normală), iar în 1784 ia fiinţă Institutul militar, care a 
funcţionat timp de 65 de ani, primind elevi interni, fii ai grănicerilor, cu suportarea 
cheltuielilor de către regimentul grăniceresc. Atât Şcoala Normală cât şi Institutul militar, 
aveau 4 clase de studii. 
 În 1863 s-a înfiinţat Gimnaziul Superior grăniceresc din Năsăud, considerat fiind 
cel mai de seamă din nordul ţării. Tot în acea vreme au fost constituite şi primele fonduri 
(stipendii) pentru burse, pentru susţinerea şcolilor ţinutului şi pentru salariile corpului 
didactic. 
 Timp de peste 130 de ani de când s-au constituit şcoli năsăudene, în special liceul 
şi şcoala normală, ele au devenit şi au rămas adevărate focare de spiritualitate, constituind 
un mediu cultural şi educaţional pentru generaţiile care au urmat, din care s-au afirmat 
numeroşi cărturari şi personalităţi de seamă ale ţării. Acest lucru s-a datorat şi unei 
selecţii riguroase a personalului didactic din şcolile năsăudene, fiind suficient să amintim 
că încă de la primele începuturi ale acestor şcoli, corpul profesoral era constituit din 
dascăli de mare valoare, mulţi dintre aceştia având doctorate luate la universităţi din 
Viena, Graz, Budapesta, Cluj. 
 Renumitul liceu din Năsăud care a dobândit numele de George Coşbuc încă din 
perioada interbelică (1918-1940), avea în primul an şcolar 1918-1919 un număr de 307 
elevi înscrişi, din care 253 ordinari şi 54 particulari. Clădirea principală a liceului care 
dăinuie şi astăzi ca un punct de reper al oraşului, a fost ridicată în anul 1888, tot din 
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fondurile grănicereşti. Chiar de la primele începuturi, liceul avea două muzee (ştiinţe 
naturale şi filozofie, istorie şi arte), un laborator de fizico-chimie şi 4 colecţii pe diferite 
domenii, precum şi peste 40 de abonamente la diferite publicaţii periodice şi o bibliotecă 
pentru profesori şi elevi, în care se află circa 12000 de volume. 
 Când în 1988 Liceul „George Coşbuc” aniversa 125 de ani, s-a întocmit un fel de 
bilanţ al instituţiei, care cuprindea date elocvente pentru perioada respectivă, prin cei 
5059 absolvenţi, constituind 123 de promoţii, din care s-au ridicat personalitaţi de seamă 
ale culturii şi ştiinţei româneşti. Alături de Liceul „George Coşbuc”, un alt număr 
important de elevi au absolvit Şcoala normală, care au format astfel, numeroase eşaloane 
de tineri care s-au format în diferite domenii de activitate, încadrându-se în cultura şi 
ştiinţa naţională. 
 Spiritualitatea năsăudeană i-a dat ţării pe George Coşbuc şi pe Liviu Rebreanu, la 
care mai trebuie alăturaţi cei 20 de academicieni care au trecut prin şcolile năsăudene şi 
care începând cu anul 1877 şi până în zilele noastre, au avut cinstea de a fi membri ai 
Academiei Române, amintind printre aceştia pe Iacob Mureşan, Constantin Moisil, 
Nicolae Bălan, Iuliu Moisil, Grigore Moisil, Miron Cristea, Leon Daniello, Emil Isac, 
Traian Ionaşcu şi alţii. 
 
 Această tradiţie năsăudeană în domeniul educaţiei şi al formării profesionale, 
continuă şi în prezent, prin şcolile care funcţionează astăzi în oraşul Năsăud şi prin 
numărul important de elevi şi cadre didactice. În structura sistemului de învăţămât al 
oraşului se regăsesc un număr de 8 instituţii de învăţământ, astfel: 

• 3 unităţi şcolare cu nivel LICEAL (COLEGIUL NAŢIONAL "GEORGE 
COŞBUC" NĂSĂUD, GRUP ŞCOLAR SILVIC NĂSĂUD, GRUP ŞCOLAR 
ECONOMIC NĂSĂUD); 

• 3 unităţi şcolare cu nivel primar şi gimnazial  (ŞCOALA GENERALĂ "MIHAI 
EMINESCU" NĂSĂUD, ŞCOALA GENERALĂ DEALU-CUCULUI (NĂSĂUD), 
ŞCOALA GENERALĂ VALEA SPINULUI NĂSĂUD, ŞCOALA GENERALĂ LIVIU 
REBREANU); 

• 6 unităţi şcolare cu nivel preşcolar (grădiniţe) (GRADINIŢA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.1 NĂSĂUD, GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 
NĂSĂUD, GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL LUŞCA, LIVIU REBREANU ŞI 
VALEA SPINULUI). 

Numărul total al copiilor şi tinerilor care frecventează aceste forme de învăţământ, 
este de 2905. Structura pe forme de învăţământ este prezentată în tabelul 2.5.1.a si 
2.5.1.b. 

 
Tabel nr.2.5.1.a   Situaţia repartizării prescolarilor  

 
DENUMIRE INSTITUŢIE TIP NR. 

prescolari  
Grădiniţa Năsăud cu program 

prelungit 
135 

Grădiniţa Năsăud  cu program 
normal  

53 

Grădiniţa Năsăud cu program 
normal 

120 

Grădiniţa Luşca cu program 
normal 

20 
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Grădiniţa Liviu Rebreanu cu program 
normal 

20 

Grădiniţa valea Spinului  cu program 
normal 

20 

  
 
 
 
 

În unităţile preşcolare îşi desfăşoară activitatea un număr de 24 cadre didactice, 
11 cadre nedidactice şi două personal auxiliar. Repartizarea teoretică a preşcolarilor este 
de 15,3 pe un cadru didactic ceea ce reprezintă o situaţie favorabilă.  

 
 
 

Tabel nr.2.5.1.b  Repartizarea elevilor  pe nivele de învăţământ pe perioada 2006-2008 
 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
Nivel 
preşcolar 

365 elevi preşcolari 
repartizaţi  în 17 
grupe 

386 elevi preşcolari 
repartizaţi în 17 
grupe 

365 elevi preşcolari 
repartizaţi în 17  
grupe 

Nivel primar 
+gimnazial 

1006 elevi repartizaţi 
în 48 de clase 

983 elevi repartizaţi 
în 47 de clase 
 

929 elevi repartizaţi 
în 45 de clase 

Nivel liceal 1390 elevi repartizaţi 
în 49 de clase 

1360 elevi repartizaţi 
în 49 de clase 

1328 elevi repartizaţi 
în 49 de clase 

Sursa: ISJBN 
 
 
 
 

 
Grafic nr.2.5.1.a 
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Tot în Năsăud se află şcoala generală Valea Spinului Năsăud, şcoala pentru elevi 
cu nevoi speciale cu un număr de 57 elevi distribuiţi în 4 clase în anul şcolar 2007-2008, 
toţi pe nivel gimnazial. 
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 Dacă analizăm  evoluţia numărului de elevi pe parcursul celor trei ani şcolari din 
tabelele anexate, se observă o evoluţie constantă la nivel preşcolar, primar şi gimnazial şi 
un număr în scădere al elevilor la nivel liceal , într-o proporţie de aproximativ 3%. De 
asemnea se observă că numărul elevilor care au promovat ciclu primar în ultimii doi ani 
este mai mic decât numărul elevilor care au urmat ciclul superior gimnazial acest lucru 
datorându-se în parte abandonului şcolar, schimbării domiciliului sau a faptului că au 
decis să urmeze ciclul gimnazial în alte localităţi. 

 
Tabel nr.2.5.1.c  Repartizarea elevilor pe anii de studiu în perioada 2006-2008 

 
 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
Nr elevilor înscrişi în 
clasele I-IV 

495 elevi  
repartizaţi în 27 
clase 

504 elevi  
repartizaţi în 27 
clase 

472 elevi  repartizaţi în 
25 clase 

Nr elevilor înscrişi în 
clasele V-VIII 

511 elevi  
repartizaţi în 21 
clase 

479 elevi  
repartizaţi în 20 
clase 

457 elevi  repartizaţi în 
20 clase 

Nr elevilor înscrişi în 
clasele IX-XII 

1390 elevi  
repartizaţi în 48 
clase 

1360 elevi  
repartizaţi în 49 
clase 

1328 elevi  repartizaţi 
în 49 clase 

Postliceal  46 elevi 
repartizaţi la o 
clasă cu taxă 

- 170 elevi  repartizaţi in 
6 clase 

Şcoala de arte şi meserii 221 elevi 
repartizaţi în 9 
clase 

215 elevi  
repartizaţi în 8 
clase 

159 elevi  repartizaţi în 
6 clase 

An completare 
(profesională) 

57 elevi  
repartizaţi în 2 
clase 

54 elevi  
repartizaţi în 2 
clase 

81 elevi  repartizaţi în 3 
clase 

A doa şansă (cursuri pt cei 
care nu au 4 sau 8 clase  
finalizate) 

- - 135 persoane 
repartizate în 9 clase 

Sursa: ISJBN 
 

 
Urmare faptului că a existat o cerere pentru completarea studiilor, din partea unor 

persoane care au abandonat şcoala fără să finalizeze un anumit ciclu complet, în anul 
şcolar 2007-2008 au fost înfinţate mai multe grupe în cadrul cărora persoanele care nu au 
absolvit patru sau opt clase se pot înscrie pentru completarea studiilor.  

 
 

Tabel nr.2.5.1.d  Nr absolvenţilor pentru anii 2006-2007 
 

 2005-2006 2006-2007 
Nr absolvenţilor clasei VIII 134 114 
Nr absolvenţilor de liceu 331 353 

Sursa: ISJBN 
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Tabel nr.2.5.1.e  Repartizarea elevilor după sexe în anul şcolar 2007-2008 
            

DENUMIRE INSTITUŢIE TIP NR. 
ELEVI 

NR. 
FETE 

NR. 
BAIEŢI

ŞCOALA GENERALĂ VALEA 
SPINULUI NĂSĂUD 

Gimnaziu  
 (clasele I-VIII 
sau I-X) 

43+57 la 
înv. 

special 
22 68 

ŞCOALA GENERALĂ DEALU-
CUCULUI (NĂSĂUD) 

Şcoală primară 
(clasele I-IV) 8 3 5 

 
ŞCOALA GENERALĂ  "MIHAI 
EMINESCU" NĂSĂUD 

Gimnaziu 
(clasele I-VIII 
sau I-X) 

605 304 301 

GRUP ŞCOLAR SILVIC 
NĂSĂUD 

Grup şcolar 404 154 250 

GRUPUL ŞCOLAR ECONOMIC, 
ADMINISTRATIV ŞI DE 
SERVICII  NĂSĂUD 

Grup şcolar 
 620 421 199 

COLEGIUL NAŢIONAL 
"GEORGE COŞBUC" NĂSĂUD 

Colegiu (clasele 
I-XII)  
 

792 522 270 

TOTAL 2905 1634 1271 
Sursa: ISJBN 

 
În aceste instituţii şcolare îşi desfaşoară activitatea un număr de 202 cadre 

didactice, din care 86 în învăţământul primar şi gimnazial, 82 în învăţământul liceal, 11 
în învăţământul de arte şi meserii. 

Deasemenea în cadrul învăţământului năsăudean se regăsesc 113 săli de clasă şi 
cabinete şcolare, 17 laboratoare şcolare şi 7 ateliere şcolare. 
 

Tabel nr.2.5.1.f  Specializările disponibile la nivelul liceal în Năsăud 
 

 Specializări/profile 

COLEGIUL 
NAŢIONAL "GEORGE 

COŞBUC" NĂSĂUD 

Real:- Matematică-Informatică 
- Ştiinţe ale naturii 

Uman: - Filologie 
             - Pedagogie – Educator - Învăţător 

GRUP ŞCOLAR 
SILVIC NĂSĂUD 

- Resurse naturale şi protecţia mediului 
- Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 
- Tehnician în silvicultură 

-lucrător în silvicultură (SAM) 
-pădurar (SAM) 
-drujbist (SAM) 

GRUP ŞCOLAR 
ECONOMIC NĂSĂUD 

Real: -Matematică-Informatică 
Servicii – Tehnician în activităţi financiare şi contabile 

Sursa: ISJBN 
 

 Este favorabil faptul că la nivelul oraşului Năsăud sunt reprezentate toate profilele 
specifice îinvăţământului de masă (excluzând liceele cu profil vocaţional-arte plastice, 
muzică- care nu sunt reprezentate la nivelul oraşului). Este o mare problemă faptul că 
profilul  pedagogic recunoscut prin numărul mare de absolvenţi care ulterior ocupă 
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posturi de educator/învăţător în toate şcolile din judeţ este în declin clasele fiind mutate la 
Bistriţa.  
 Având în vedere faptul că la Colegiul Naţional « George Coşbuc » şi la Grupul 
Şcolar Economic funcţionează clase cu profil real specializarea Matematică-Informatică 
necesităţile tehnicii de calcul sunt acoperite de un număr de 3 şi respectiv  2 laboratoare 
dotate cu un număr de 62 şi 44 calculatoare care provin din Proiectele SEI  3 şi SEI 4 
(Sistem Elecronic Informatizat) proiecte care sunt finanţate de Ministerul Educaţiei. În 
cadrul acestor proiecte un laborator este format din 15/20 clienţi si un server pe care 
rulează de obicei aplicaţii educaţionale (AeL-Advanced e-Learning, sistem ce oferă 
posibilitatea desfăşurăarii orelor de curs cu ajutorul calculatoarelor îintr-un mediu 
virtual). 
 Problema majoră care se ridică este posibilitatea realizarii la Năsăud a unei SAM 
flexibilă care să pregătească elevii în domenii cerute de piaţa muncii cum ar fi: 

- profil industrie uşoară; 
- profil construcţii; 
- profil operator chimişti.  

Atitudinea Inspectoratului şcolar este foarte deschisă spre a realiza acest tip de 
învăţământ dar sunt mai multe bariere şi anume: 

- tinerii nu sunt atraşi de profilul industrie uşoară, pe de o parte iar pe de altă 
parte la Feldru funcţionează deja un SAM pe acest domeniu;  

- birocraţia pentru planificarea unui nou program este destul de mare. 
Se constată că la nivelul oraşului Năsăud şi a zonei sale de influenţă nu există nici o 
preocupare pentru formarea tinerilor în domenii cum sunt turismul şi serviciile conexe 
acestuia, zona fiind deosebit de adecvată acestui tip de activităţi.  
 Se desprinde de aici nevoia de a dezvolta un învăţământ pentru adulţi, inexistent 
în acest moment la nivelul oraşului prin care forţa de muncă se poate califica, recalifica, 
reorienta pe domenii în linie cu comandă socială. În acest sens se poate utiliza Şcoala de 
aplicaţii, în care se poate dezvolta un centru de formare profesională pentru adulţi, centru 
ce poate deservi întreaga zonă de influenţă a oraşului. Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane va putea fi utilizat pentru dezvoltarea unor programe de 
formare profesională eficiente iar Programul Operaţional Regional va putea fi utilizat 
pentru accesarea de fonduri necesare dezvoltării infrastructurii.  

Toate cele de mai sus oglindesc potenţialul actual al învăţământului năsăudean, 
care continuă tradiţia oraşului în acest domeniu. 

Ceea ce se poate remarca totuşi, este lipsa învăţământului pedagogic, care a 
dispărut din structura formelor de pregătire şcolară, deşi acesta a dat de-a lungul timpului 
un număr mare de absolvenţi, care au educat multe generaţii de elevi. 
 
 

2.5.1.2 Sănătate publică 
 
Indicatorii care reflectă problemele cu privire la ocrotirea sănătaţii în oraşul 

Năsăud, sunt redaţi în tabelul 2.5.1.g. 
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Tabel nr.2.5.1.g  Situaţia indicatorilor din domeniul ocrotirii sanătăţii în oraşul Năsăud 
 

Indicator Sector 2004 2005 2006 
- Spitale public 1 1 1 
- Dispensare medicale public 2 - - 
- Cabinete medicale (de familie) public 6 6 6 
- Cabinete medicale şcolare public 1 1 2 
- Ambulatorii de spital public 1 1 1 
- Cabinete medicale de specialitate privat - 3 3 
- Cabinete medicale de familie privat - - 1 
- Cabinete medicale de medicină  
  Generală 

privat - 1 1 

- Cabinete stomatologice public 4 4 4 
- Cabinete stomatologice privat 3 7 7 
- Laborator tehnică dentară privat 4 4 5 
- Creşe public 1 1 1 
- Farmacii public 1 1 1 
- Farmacii privat 3 3 3 
- Paturi în spitale public 205 205 205 
- Paturi în creşe public 55 55 55 
 
- Medici 

 
public 

 
43 

 
43 

 
53 

- Medici de familie public 6 6 6 
- Medici privat - 2 1 
- Medici de familie privat - - 1 
- Stomatologi public 4 4 4 
- Stomatologi privat 3 6 7 
- Farmacişti public 1 1 1 
- Farmacişti privat 10 10 6 
- Personal mediu sanitar public 150 150 165 
- Personal mediu sanitar privat 6 22 23 

 
 Din datele prezentate în tabel se desprinde o constantă cu privire la evoluţia 
indicatorilor în intervalul analizat, îndeosebi în sectorul public, unde rămâne un singur 
spital la nivelul oraşului şi un singur ambulatoriu. 
 În cadrul acestui sector se înregistrează o creştere în anul 2006 la cabinetele 
medicale şcolare, cu o unitate. 
 Deasemenea în structura unităţilor sanitare există pe toată durata intervalului o 
singură creşă şi o singură farmacie în sectorul public, situaţia fiind identică şi la numărul 
de paturi în spitale şi în creşe. 
 În ceea ce priveşte sectorul privat, aici situaţia prezintă anumite creşteri ale 
unităţilor sanitare, prin apariţia a 3 noi cabinete de medicină de specialitate, un cabinet 
medical de familie şi 1 cabinet de medicină generală. Deasemenea cabinetele 
stomatologice private au crescut de la 3 în anul 2004, la 7 în anul 2005 şi 2006, iar 
farmaciile private sunt în număr de trei pe întreg intervalul. 
 În ce priveste personalul care lucrează în unităţile sanitare din sectorul public se 
înregistrează creşteri la medici de la 43 la 53 şi la personalul mediu sanitar de la 150 
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persoane la 165 persoane. În sectorul privat creşte deasemenea numărul de stomatologi 
de la 3 la 7 persoane iar la personalul mediu sanitar creşte de la 6 persoane în 2004 la 23 
de persoane în 2006. 
 Principala unitate medicală din oraşul Năsăud , Spitalul ”George Trifon”, în 
cadrul căruia funcţionează un număr de 8 secţii, cu 205 paturi, conform tabel 2.5.1.h A 
fost înfiinţat în anul 1985 ca sistemul monobloc cu toate secţiile, laboratoarele şi 
ambulatoriul de specialitate în aceeaşi clădire nou construită.  
 Unitatea asigură asistenţă medicală spitalicească şi ambulatorie unui număr de 
peste 120 mii locuitori , din oraş şi cele 22 de comune limitrofe cu cele 205 paturi de 
acuţi, fiind unitate de primă linie. 

 
 

 Tabel nr.2.5.1.h   Secţii medicale şi număr de paturi 
în cadrul Spitalului orăşenesc Năsăud 

         
Număr de paturi Nr. Sectia 2005 2006 2007 

1. A.T.I 15 15 15 
2. Chirurgie 40 40 40 
3. Interne 55 55 55 
4. Neonatologie 20 20 12 
5. Neurologie 0 0 8 
6.  Obstetrică - ginecologie 40 40 38 
7. Pediatrie 25 25 25 
8. Reumatologie 0 10 12 

TOTAL 195 205 205 
 
 Pe lângă aceste secţii spitalul Năsăud este deservit de: 

1. Laborator de anatomie patologică; 
2. Laborator clinic analize medicale; 
3. Laborator radiologie şi imagistică. 

 
Ambulator de specialitate  

- 15 cabinete medicale: Chirurgie Generală, Chirurgie-Traumatologie, 
Dermatovenerologie, Medicină Internă, Psihiatrie, Obstetrică–ginecologie, 
Oftalmologie, O.R.L., Neurologie, Pediatrie, Recuperare medicală şi fizioterapie, 
Reumatologie, Planificare familială, Dispensar TBC 
DISPENSARE ŞCOLARE 

NĂSĂUD    
SÂNGEORZ BĂI  

CABINETE STOMATOLOGICE ŞCOLARE 
NĂSĂUD   

  SÂNGEORZ BĂI  
 
 Pentru desfăşurarea activităţii curente spitalul Năsăud are nevoie acută de 
aparatură,  instrumentar, materiale sanitare cât şi de dotări pentru bucătărie, spălătorie şi 
administrativ. În acest sens există deja o oportunitate prin cooperarea dintre Consiliul 
Judeţean si Asociaţia Internationales Bildungs und Sozialwerk e.v. reprezentată de dl. 
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Heinrich Schnatman şi Spitalul oraşului Năsăud. În anul 2008, printr-un proiect major, se 
urmăreşte ca Spitalul Orăşenesc Năsăud să primească dotări consistente pentru 
modernizarea saloanelor, a bucătariei şi sălii de mese, alături de materiale sanitare şi 
instrumente medicale utilizate în desfăşurarea actului medical. 
 În continuare sunt prezentate principalele date cu privire la natalitate şi 
mortalitate, pe perioada 2005-2007, conform tabel 2.5.1.i. 

 
Tabel nr.2.5.1.i  Situaţia natalităţii şi mortalităţii în oraşul Năsăud 

        
Indicator 2005 2006 2007 

1.  Mortalitate generală 0,63 0,45 0,44 
2.  Mortalitate infantilă 0,98 1,11 0,99 
3.  Număr naşteri 687 614 594 

 
 Cu privire la cauzele de deces, acestea sunt următoarele: infarct miocardic acut, 
arterosclerocoroniană, fibrilaţie atrială, tumoră cerebrală, pneumonie acută, ulcer 
duodenal perforat, ciroză hepatică, neoplasm bronho pulmonar, neoplasm planşeu bucal, 
insuficienţă respiratorie primară, transpoziţia vaselor mari, boală hemoragică nou născut. 
 Reflectarea natalităţii şi mortalităţii în actele de stare civilă, este următoarea: 

- acte de deces                                                      107; 
- adeverinţe pentru înhumare                               107; 
- certificate de deces eliberate                              120; 
- comunicări de naşteri                                         574; 
- certificate de deces operate pe listele electorale  64. 
Tot în domeniul sănătăţii publice se regăseşte şi activitatea Autorităţii de Sănătate 

Publică – Laboratorul Năsăud prin care s-au efectuat în anul 2007 un număr de 73 
controale în unităţile medicale. Deasemenea au fost efectuate 167 controale în unităţi 
alimentare şi de alimentaţie publică, 74 controale în unităţi de producţie, 155 controale în 
alte unităţi care gestionează alimente, precum şi alte acţiuni privind prelevarea de probe 
de apă şi alimente, teste de salubritate, etc. Prin activitatea acestei instituţii se menţine un 
nivel ridicat al preocupărilor instituţiilor sanitare şi operatorilor economici, de a se 
încadra în normele sanitare şi de a se elimina factorii care dăunează sănătăţii populaţiei.  

Un alt element deosebit de important în cadrul activităţii primăriei este 
reprezentat de asistenţa socială şi de problemele legate de incluziunea socială. Deşi există 
un serviciu cu atribuţii în acest sens rezultatele nu sunt la nivelul cerinţelor. 

 
2.5.1.3 Siguranţa cetăţenilor 

 
Instituţiile care veghează siguranţa cetăţenilor sunt Poliţia şi Jandarmeria, la care 

se mai adaugă un număr de 4 firme de pază care funcţionează în oraşul Năsăud. 
Poliţia are în atribuţiile specifice siguranţa cetăţenilor, în cadrul căreia se 

realizează acţiunile specifice enumerate mai jos: 
- prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale; 
- combaterea cerşetoriei; 
- combaterea schimbului ilegal de valută; 
- combaterea traficului ilegal de persoane; 
- asigurarea fluenţei traficului rutier; 
- prevenirea şi combaterea corupţiei. 
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Deasemenea este urmărită în mod permanent îmbunătăţirea relaţiei poliţist – 

cetăţean – comunitate. 
Cu privire la structura de organizare, în cadrul poliţiei oraşului Năsăud se 

regăsesc: 12 agenţi de siguranţă, 4 agenţi de circulaţie, 2 şefi de sector, o secţie a poliţiei 
de proximitate, o formaţiune de investigaţii criminale, un birou al poliţiei rurale. Poliţia 
Năsăud are la dispoziţie un număr de 7 maşini de poliţie. 

Cu privire la actele care contravin siguranţei cetăţenilor, în evidenţa poliţiei 
năsăudene figurează următoarele: 

- furturi 163 - în perioada 2005-2007; 
- violuri 2 – în perioada 2005-2007; 
- participanţi la infracţiuni: 136 persoane; 
- producerea de accidente auto: 96 cazuri. 
 
Printre indicatorii care reflectă eficienţa acţiunilor pentru siguranţa cetăţenilor, pot 

fi enumeraţi: 
- reducerea criminalităţii stradale cu 6 %; 
- reducerea numărului de dosare penale cu 2 %; 
- reducerea infracţiunilor comise de minori cu 3 %; 
- reducerea infracţiunilor cu violenţă cu 2 %; 
- reducerea fenomenului infracţional din silvicultură cu 2 %. 
 
Alături de cele de mai sus, mai poate fi menţionată diminuarea numărului de 

dosare penale, din care 57 % prin identificarea autorilor. 
Amenzi in anul 2007 au fost in valoare  - 171.136, 00 lei, astfel:  

- amenzi circulaţie  - 51.207, 00 lei; 
- amenzi contravenţionale – 115.542, 00 lei; 
- amenzi date de organele locale – 4.387, 00 lei. 

 
În realizarea atribuţiunilor specifice, organele Poliţiei desfăşoară o bună 

colaborare cu alte structuri care funcţionează pe plan local, printre care: Parchetul, 
Judecătoria, Administraţia Finanţelor Publice, Instituţii de învăţământ, Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia Civilă, Ocoalele Sivice s.a. 

 
Jandarmeria. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, în oraşul Năsăud funcţionează 

Detaşamentul 3 Jandarmi Bistriţa, cu sediul în Năsăud. În cadrul acestuia funcţionează 
două subunităţi: 

- plutonul de jandarmi pază şi protecţie judecătorie, parchet, şi trezorerie; 
- grupa de jandarmi supraveghere şi intervenţie. 
În atribuţiunile formaţiei de jandarmi se regăsesc misiunile de pază şi protecţie a 

instituţiilor, misiuni privind ordinea publică, activităţi de supraveghere. Prin aceste 
atribuţii se urmăreşte creşterea gradului de securitate a obiectivelor din responsabilitate, 
îmbunătăţirea sistemelor de pază, menţinerea ordinii şi liniştii publice în zona 
obiectivelor alocate. 
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2.5.1.4 Situaţii de urgenţă 
 
 La nivelul oraşului Năsăud funcţionează în cadrul Primăriei un Inspectorat pentru 
Situaţii de Urgentă şi un Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, ambele fiind 
încadrate cu formaţii de intervenţie. 
 În anul 2007 în cadrul acestor structuri sunt elaborate următoarele planuri de 
intervenţie: 

- Plan de evacuare în caz de dezastre sau calamităţi majore; 
- Plan de acoperire a riscului şi intervenţie în caz de calamităţi; 
- Plan de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor. 
 
În atribuţiile acestor structuri sunt incluse activităţile de înştiinţare – alarmare - 

comunicaţii, precum şi adăpostirea populaţiei, existând şi dotarea tehnică necesară: 5 
sisteme electrice din care 3 sunt centralizate la Punctul de Comandă, un autoturism de 
teren dotat cu staţie de alarmare şi comunicare prin voce, o staţie centrală de emisie-
recepţie şi un număr de 5 staţii portabile. 

Tot în atribuţiile acestor structuri intră adăpostirea populaţiei în cazul apariţiei 
unor pericole de natură nucleară, bacteriologică şi chimică. În oraşul Năsăud gradul de 
adăpostire a populaţiei şi salariaţilor este asigurat în proporţie de 18 % în adăposturi de 
protecţie civilă amenajate şi 82 % în adăposturi neamenajate şi în subsoluri din locuinţele 
populaţiei. 

 
În dotarea I.S.U. Năsăud există următoarele dotări: 
- 2 aparate de măsură a nivelului radiaţiilor; 
- 10 complete de protecţie antichimică, inclusiv măşti de gaze; 
- 27 costume de protecţie pentru cazuri de epizootii; 
- 1 pulverizator – atomizor. 
 
Pentru cazurile de calamităţi cauzate de fenomene meteorologice periculoase (ploi 

torenţiale, vijelii, inundaţii, căderi masive de zapadă, etc.) există logistica necesară pentru 
intervenţii constând în utilaje (ifron, tractor cu remorcă, buldozer, autoturism ARO, 3 
motopompe, aparat de sudură, fierăstrău – drujbă, scări extensibile, plug de dezăpezire. 
 În anul 2007 nu s-au produs evenimente sau dezastre majore în oraşul Năsăud, cu 
efecte asupra populaţiei, angajaţilor sau bunurilor materiale. În unele situaţii de amploare 
scăzută, cauzate de ploi torenţiale de scurtă durată, alunecări de teren, vânt cu aspect de 
vijelie etc. care au produs unele pagube în gospodăriile populaţiei, formaţiile de 
intervenţie au acţionat în mod eficient conform planurilor şi programelor întocmite. 
 Tot în cadrul situaţiilor de urgenţă, acţionează la nivelul oraşului Secţia de 
Pompieri Năsăud. În anul 2007 aceasta a fost solicitată pentru intervenţie la un număr de 
38 evenimente, din care 27 incendii, 3 descarcerări şi 8 avarii. Au fost depistate şi cauzele 
incendiilor, printre care 8 scurtcircuite electrice, 6 flacară, 10 jar (ţigară), 3 efect termic, 5 
foc nesupravegheat în aer liber, 3 coş de fum necurăţat, 1 radiaţie solară. 
 Unitatea de pompieri este dotată cu 6 maşini, 2 bărci pneumatice, 3 motopompe, 
iar din punct de vedere al personalului, are un efectiv de 95 persoane. 
 Din punct de vedere al ariei geografice, unitatea acţionează în toată zona de nord 
a judeţului, acoperind oraşele Năsăud şi Beclean, precum şi un număr de 20 localităţi 
rurale. 
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2.5.1.5 Salubritate 
 
În ceea ce priveste serviciul de salubrizare al oraşului Năsăud  acesta este constituit ca 
serviciu în cadrul primăriei oraşului având 13 salariaţi. 
Serviciul constă în: 

• măturat manual; 
• întreţinere salubrizare; 
• curăţat şanţuri şi rigole; 
• întreţinere coşuri de gunoaie stradale;  
• degajat şi transportat zăpada; 
• îmrăştiere material antiderapant; 
• curăţat şi întreţinut guri de scurgere pluvială. 
 

Zilnic în oraş se mătură o suprafaţă de 32000 mp de iar de două ori pe săptămână 
încă o suprafaţă de 25.500 mp. 
 Aşa cum se poate observa această activitate este destul de rudimentară. Maturarea 
străzilor manual produce, pe langă praful care afectează aerul şi un discomfort 
cetăţenilor. Acestă activitate ar trebui realizată mecanizat iar străzile trebuie spalate cu 
soluţii speciale care să îndeparteze praful şi mizeria creată.  
 Pe de altă parte este nevoie de implementarea unui regulament general de 
salubrizare precum şi un proces de educare al populaţiei astfel încât  cetăţenii să se 
implice activ în proces. Aceasta ar conduce pe de o parte la scăderea cantităţii de deşeuri 
stradale şi deci la reducerea personalului implicat în proces, personal care ar putea avea 
alte sarcini. Desigur că aplicarea unor măsuri corective ar putea fi neplacută la început 
dar, crearea unui mediu curat, pe termen lung, ar însemna un câştig.  
 În ceea ce priveşte activitatea de dezăpezire, răzuirea străzilor şi îndepartarea 
materialelor antiderapante nu este o soluţie. Este foarte important să se utilizeze noile 
tipuri de agenţi de deszăpezire care se aplică uşor şi care nu aduc prejudicii drumurilor.  
  
 

2.5.1.6 Transport în comun 
 
 În oraşul Năsăud nu exista transport în comun, ceea ce este o problemă majora în 
special pentru persoanele în vârstă.  
 
 Accesibilitatea spre şi dinspre oraş, este asigurată de două firme private şi anume: 
 SC EXMITIANI SRL care deţine un parc format din: 

• autobuze: 26; 
• microbuze: 8; 
• transport extern: 4 autocare; 
• transport intern: 30 autovehicule.  

 
 şi SC GROZAV TRANS SRL care deţine un parc format din: 

• autocare: 7;  
• microbuze: 1; 
• maşini de transport marfă (TIR): 3; 
• mijloace transport extern: 10.  
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În conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003, privind transportul în regim de 

taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare şi a 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi 
în oraşul Năsăud s-au aprobat şi eliberat un număr de 10 (zece)  autorizaţii după cum 
urmează:   

- 3 (trei) autorizaţii la S.C. Bia –Patric S.R.L. Năsăud; 
- 4 (patru) autorizaţii la S.C. Dibeli S.R.L. Bistriţa; 
- 3 (trei) autorizaţii la S.C. Calcar Ind. S.R.L Năsăud. 
 
 
 

2.5.2 Politici locale privind serviciile publice 
 
Administrarea serviciilor publice la nivelul oraşului Năsăud, se organizează prin 

următoarele organisme: 
- Primăria; 
- Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA); 
- Circumscripţia Sanitar – Veterinară; 
- Jandarmeria şi Poliţia; 
- I.S.U.; 
- Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă. 
Politicile locale privind serviciile publice vizează o serie de acţiuni specifice, care 

se desfăşoară sub coordonarea Primăriei, astfel: 
- întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi; 
- iluminatul stradal şi pietonal; 
- asigurarea calităţii străzilor prin pietruiri, asfaltări şi betonări; 
- transportul în comun; 
- zone de agrement şi terenuri de joacă; 
- amenajarea parcărilor auto; 
- siguranţa cetăţenilor şi protecţia civilă; 
- gradul de ocupare a resurselor de muncă; 
- asigurarea serviciilor medicale şi de instruire. 
 
Primaria, ca cel mai important actor în gestionarea serviciilor publice are o serie 

de servicii după cum urmnează: 
 

Tabel nr.2.5.2.a  Servicii publice 
 

Nr. 
crt Denumire serviciu Nr 

salariaţi Observaţii 

1 
Cadastru, administraţia domeniului public 
şi privat  3 

Servicii de cadastru şi 
gestionarea 
domeniului public  

2 

Birou impozite şi taxe locale  

8 

Asigură încasarea 
taxelor locale de la 
mediul economic şi 
cetăţeni  
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3 Birou financiar buget  7 Gestionarea bugetului 
local  

4 Serviciu asistenţă socială  9 Gestionarea 
problemelor sociale  

5 
Serviciul integrare europeană  

2 
Gestionarea 
problemelor de 
integrare europeană  

6 Serviciul Juridic contencios 1 Gestionarea 
problemelor juridice  

7 Biblioteca  6 Gestionarea fondului 
de carte  

8 
Agricol, fond funciar  

1 
Gestionarea 
problemelor de fond 
funciar  

9 Serviciul comunitar de evidenţă a 
persoanelor  19 Gestionarea evidenţei 

populaţiei  

10 
Urbanism, amenajarea teritoriului, 
autorizaţii, disciplina în construcţii  2 

Gestionarea 
problemelor de 
urbanism  

11 Lucrări şi achiziţii publice  2 Gestionarea 
achiziţiilor publice  

12 Gestiunea deşeurilor salubrizare, mediu  4 Servicii de salubrizare  

13 Zone verzi, sere 15 Administrarea spaţiilor 
verzi  

14 Tehnic investiţii  2 Gestionarea 
investiţiilor  

15 Serviciul voluntar pentru situaţii de 
urgenţă  1 Gestionarea crizelor  

16 Protecţie civilă  1 Protejarea bunurilor şi 
persoanelor 

17 Serviciul public de interes local  15  
18 Salubrizare  13 Curăţenia oraşului  
19 Drumuri şi mecanizare  25  
20 Administrativ, secretariat, registratură 4  
21 Pregatire documente consiliul local  2  
22 Control comercial  1  
23 Relaţii cu publicul  2  
24 Informatică  1  

 
 
Total aparat propriu 36 persoane; 
Serviciul de asistenţă socială 9 persoane; 
Serviciul Public comunitar de evidenţă a persoanelor 19; 
Personal contractual 151. 
 
Desigur că nu ne propunem sa analizăm structura personalului Primăriei dar, 

ţinând seama de contextul în care acţionează şi de etapa viitoare considerăm că inexitenţa 
unei unităţi de implemnatre proiecte este o disfuncţionalitate care se va repercuta atât 
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asupra atragerii de fonduri cât şi asupra implementării unor proiecte deja aflate în 
desfăşurare. Această problemă se poate rezolva prin redistribuire de sarcini. Acţiunea nu 
necesită  decât o formare profesională corespunzatoare pentru noua echipă.  

O altă disfuncţionalitate care s-a evidenţiat în timpul analizei a fost cea legată de 
datele pe care, în mod normal, Serviciul comunitar de evidenţă a persoanelor ar fi trebuit 
să-l poată pune la dispoziţie. Aceste date au fost obţinute de la Satistică dar, sub forma 
unor date generale şi nu specifice oraşului cum ar trebui să poată furniza serviciul mai sus 
menţionat.  

O constatare a consultanţilor este legată de capacitatea salariaţilor Primăriei de a 
se implica şi de a furniza date. Acest lucru a fost de cele mai multe ori dificil iar persoana 
cea mai informată a fost Primarul, indiferent de domeniul anchetat. Considerăm că acest 
lucru este pe de o parte îmbucurător dar pe de altă parte este necesar să se regândească 
proceduri de informare internă şi de formare a salariaţilor ceea ce este posibil prin 
aplicarea unor proiecte în cadrul POS Dezvoltarea capacităţii administrative.  

Politicile locale privind serviciile publice sunt reflectate sub aspectul resurselor 
financiare alocate pentru realizarea lor, în Bugetul Primăriei la capitolele de cheltuieli, 
din care rezultă următoarele date cu privire la nivelul plăţilor efectuate în anul 2007: 

 
- Cheltuieli totale din care:        15.467 lei 
- Autoritate publică 1.970 lei 
- Serviciul public comunitar de evidenţă a 
persoanei 183 lei 

- Datorie publică                                                      177 lei 
- Transfer cu caracter social                                     34 lei 
- Protecţie civilă                                                      1 lei 
- Învăţământ                                                             8.154 lei 
- Sănătate (transfer spital)                                        100 lei 
- Cultură, artă, sport                                                964 lei 
- Asistenţă socială                                                    1.212 lei 
- Servicii de dezvoltare publică                                667 lei 
- Protecţia mediului                                                 254 lei 
- Acţiuni generale program dezvoltare regională     28 lei 
- Transport, străzi, drumuri                                      1.1723 lei 

 
 
Se pot remarca sumele importante alocate pentru învăţământ, asistenţă socială, 

transport – străzi, drumuri, servicii de dezvoltare publică, cultură – artă – sport, care 
oglindesc preocuparea pentru asigurarea serviciilor publice, prin politici adecvate ale 
Primăriei. 
 

 
2.5.3 Tendinţe de dezvoltare 

 
Viziunea Primăriei asupra dezvoltării oraşului şi a zonei de influenţă se desprinde 

din numărul mare de proiecte elaborate, pe baza cărora se urmăreşte accesarea unor 
fonduri structurale europene. Aceste proiecte sunt axate pe domenii de interes general, 
atât pentru oraşul Năsăud, cât şi pentru zona localităţilor rurale din zona oraşului, aşa 
cum rezultă din următoarele date şi informaţii: 
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Pe lângă cele de mai sus, există întocmite alte 18 proiecte, care vizează realizarea 
următoarelor obiective: 

 
 

Tabel nr.2.5.3.a Proiecte-Obiective  
 

Denumire obiectiv Valoare Finanţare 
Transformare cămin de nefamilişti în bloc de locuiţe 
sociale cu 25 apartamente 

1.973.654 Fonduri de stat 
sau europene 

Reparaţii la Creşa nr. 1 din cartier blocuri oraş Năsăud 93.500 Buget local 
Reabilitare Şcoală Generală ”Mihai Eminescu” Năsăud 2.887.569 Buget local 
Reabilitare Şcoală Generală ”Valea Spinului” Năsăud 1.284.194 Buget local 
Reabilitare acoperiş şi corp şcoală Grup Şcolar Silvic 
Năsăud 

1.800.000 Buget local 

Reabilitare şi mansardare Gradiniţa nr. 1 Năsăud 899.049 Buget local 
Reabilitare ambulatoriu Spital Orăşenesc Năsăud 1.269.920 Buget local şi 

fonduri atrase 
 
 

Din această prezentare a proiectelor iniţiate de către Primăria oraşului Năsăud 
pentru perioada următoare, se desprinde preocuparea pentru realizarea unor obiective de 
interes general, cu privire la interesele publice oferite cetăţenilor. Sunt elocvente în acest 
sens preocupările pentru accesarea unor fonduri europene şi guvernamentale, precum şi 
alocarea unor importante sume din Bugetul Local, pentru realizarea unor obiective de 
larg interes pentru populaţie. Toate acestea oglindesc o politică locală activă în domeniul 
asigurării unor servicii publice, pentru populaţia oraşului Năsăud şi aceea a localităţilor 
din zona de influenţă. 
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2.5.4 Analiza SWOT pentru 
domeniul Servicii Publice 
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Puncte tari 

 
Educaţie şi formare  
• Structura educaţiei e aşezată pe baze trainice şi pe o tradiţie recunoscută, 

acoperind toate gradele de învăţământ; 
• Numărul mare de elevi cuprinşi în unitatile şcolare din oraşul Năsăud;  
• Calitatea oraşului de pol de dezvoltare urbană manifestată în domeniul 

serviciilor de educaţie;  
• Există comunicare adecvată între unităţile şcolare şi Primărie; 
• Există o preocupare a Primăriei pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie 

pentru grupurile dezavantajate; 
• Există preocupare pentru acţiuni de incluziune socială. 
Sănătate  
• Există o bază materială şi corp medical care să deservească populaţia oraşului  

şi a zonei. 
Situaţii de urgenţă  
• Structuri adecvate la nivelul oraşului pentru siguranţa cetăţenilor şi pentru 

situaţiile de urgenţă. 
Salubritate  
• Serviciul de salubritate are personal suficient.  
Transport în comun  
• Există două firme private care furnizeaza servicii de transport în comun.  
Primăria  
• Existenţa unui portofoliu de proiecte în baza de date a Consiliului local 

Năsăud.  
 
 
Puncte slabe 

 
Educaţie şi formare  
 
• Dispariţia din structura educaţională a învăţământului pedagogic tradiţional 

pentru oraşul Năsăud; 
• Presiunea pusă pe bugetul local de cheltuielile afectate susţinerii 

învăţământului;  
• Existenţa unor cazuri de  abandon şcolar/părăsire timpurie a şcolii; 
• Slaba ofertă de formare profesionala continuă pentru adulţi la nivelul oraşului; 
• Insuficientă adecvare a calificărilor şi competenţelor la nevoile pieţei muncii 

în oraş; 
• Slaba adaptare a ofertei de educaţie şi de formare înainte de angajare şi la 

locul de muncă; 
• Gradul scǎzut de implicare a partenerilor sociali în programele specifice de 

dezvoltare a resurselor umane; 
• Nivelul scǎzut de participare la Formare Profesionala Continuă; 
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• Parteneriate eficiente limitate între universitǎţi şi centre de cercetare şi 
tehnologice şi întreprinderile din oraş; 

• Cultura antreprenorialǎ limitatǎ; 
• Insuficientă integrare a grupurilor vulnerabile în educaţie, formare şi pe piaţa 

muncii formală; 
• Insuficientă dezvoltare a serviciilor comunitare care să răspundă nevoilor  

persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. 
        Sănătate 

• Ambulatoriul din cadrul Spitalului orăşenesc neadecvat cerinţelor; 
• Lipsa unor centre de zi destinate persoanelor vulnerabile.  

        Salubritate 
• Dotări necorespunzătoare ale serviciului;  
• Lipsa unor proiecte de dezvoltare;  
• Regulament de salubritate ineficient; 
• Metode de lucru învechite.  
Transport în comun  
• Nu există serviciu public de transport în oraş.  
Situaţii de urgenţă  
• Personal insuficient;  
• Dotări insuficiente; 
• Lipsa unui sistem electronic pentru  alarmarea populaţiei în caz de calamităţi; 
• Lipsa unui sistem centralizat de comunicare operativă între formaţiile de 

intervenţie şi instituţiile abilitate ale statului.   
Primăria  
• Nu există o unitate de implementare proiecte care să asigure implementarea 

portofoliului de proiecte.  
 
 

Oportunităţi 
 
 
• Noi surse de investiţii – Fondurile Structurale; 
• Posibilitatea preluării finanţării sistemului de învăţămant de către Consiliul 

Judeţean;  
• Creşterea cererii interne pentru servicii şi produse;  
• Dorinţa de implicare a mediului economic local; 
• Creşterea importanţei economiei bazate pe cunoaştere;  
• Restructurarea sistemului educaţional;  
• Participarea crescută la educaţia postuniversitară;  
• Continuarea procesului de descentralizare a serviciilor publice; 
• Existenţa cooperării şi a parteneriatelor între diferiţi actori în educaţie şi 

formare în vederea asigurării accesului extins pe piaţa muncii; 
• Întărirea sectorului ONG-urilor;  
• Posibilitatea generalizării experienţelor şi bunelor practici obţinute în 

programele de preaderare privind accesul la educaţie şi dezvoltarea resurselor 
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umane din educaţie, modernizarea educaţiei şi formării profesionale şi 
tehnice, precum şi a celor obţinute în cadrul Programelor Comunitare. 

 
 

Constrângeri, Ameninţări, Dificultăţi 
 
 

• Tendinţa demografică nefavorabilă; 
• Capacitatea de absorbţie limitată a fondurilor structurale/adaptarea dificilă la 

cerinţele fondurilor structurale; 
• Migraţia externă a lucrătorilor calificaţi şi/sau a lucrătorilor cu un nivel 

educaţional superior; 
• Competitivitatea economică şi a întreprinderilor scăzută în comparaţie cu 

partenerii din UE, cu consecinţe în crearea locurilor de muncă şi astfel în 
diminuarea atractivităţii educaţiei şi formării; 

• Creşterea nivelului sărăciei determinate de creşterea preţurilor produselor şi 
serviciilor; 

• Lipsa atractivităţii carierei didactice; 
• Posibilitatea creşterii inechităţilor în furnizarea educaţiei şi formării profesionale, 

ca rezultat al procesului descentralizării; 
• Slaba capacitate managerială a autorităţilor administraţiei locale şi din învăţământ 

în promovarea şi susţinerea reformelor, a unei reglementări mai bune şi a unei 
bune guvernări; 

• Starea precară de sănătate a populaţiei. 
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2.6  Protecţia mediului    
 

2.6.1 Contextul analizei 
 
 

 Dezvoltarea economică şi socială poate fi durabilă numai dacă resursele naturale 
şi sistemele de care depind dezvoltarea şi calitatea vieţii sunt luate în considerare şi 
protejate cu grijă.  De aceea protecţia şi îmbunătăţirea mediului sunt condiţii necesare 
pentru dezvoltarea durabilă. Politica de protecţie a mediului este una dintre cele mai 
profunde şi complexe politici în relaţie cu problemele pe care le acoperă , actori şi 
instrumente. Măsurile de protecţie a mediului trebuie să ia în considerare:   
 

• Grija faţă de calitatea unor medii cum sunt aerul, apa, solul; 
• Controlarea emisiilor  unei varietăţi de poluanţi cum sunt deşeurile şi emisiile 

chimice; 
• Reglementarea utilizării resurselor non regenerabile; 
• Luarea în considerare a unui număr de teme importante cum ar fi: schimbările 

climatice, zgomotul, protecţia biodiversităţii. 
 
Categoriile de actori care contribuie la problemele de protecţia mediului – şi care de 
aceea ar trebui implicaţi în rezolvarea lor este foarte divers. Ele includ:  
 

• Sectoarele economice  (industrie, energie, agricultură etc); 
• Gospodării individuale şi consumatori;  
• Autorităţi publice; 
• Organizaţii neguvernamentale. 

 
 Noua dimensiune europeană  şi noua calitate de  Stat Membru a României 
impune,  o calitate mai bună a mediului înconjurător. Deşi România a înregistrat un 
progres semnificativ din 1990, numeroase eforturi şi resurse sunt necesare în continuare 
pentru a atinge standardele Uniunii Europene. Există   câteva  domenii care necesită cele 
mai mari eforturi financiare pentru conformare şi care nu pot fi implementate imediat, 
pentru care  s-au negociat perioade de tranziţie. Aceste domenii sunt: furnizarea de apă 
potabilă, construirea/reabilitarea de staţii de epurare a apelor uzate, închiderea depozitelor 
de deşeuri neconforme, managementul deşeurilor din ambalaje şi a ambalajelor, precum 
şi controlul poluării industriale. 
 Astfel, pentru Directiva privind epurarea apelor uzate urbane, România trebuie să 
se conformeze până în 2015 în ceea ce priveşte construirea sistemelor de canalizare şi a 
staţiilor de epurare a apelor uzate în aglomerările urbane cu mai mult de 10.000 locuitori 
echivalenţi (l.e.), iar până în 2018 în aglomerările cu o populaţie echivalentă cuprinsă 
între 2.000 şi 10.000 l.e. 
 În ceea ce privesc serviciile publice în sectorul deşeuri, în  urma negocierilor 
România a obţinut perioade de tranziţie până la 31 decembrie 2013, în vederea atingerii 
ţintelor de reciclare. Pentru a atinge aceste ţinte şi, de  asemenea, pe cele specifice 
fiecărei categorii de ambalaje, până în 2013, România trebuie să dezvolte noi instalaţii de 
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reciclare şi recuperare. Din cele 42 de judeţe, 7 judeţe au în curs de implementare 
proiecte integrate de management al deşeurilor, co-finanţate prin Programul ISPA. Alte 
11 judeţe şi-au construit facilităţi noi, în special depozite de deşeuri, în cadrul unor 
parteneriate de tip public – privat. Judeţul Bistriţa Năsăud va beneficia de un proiect 
major în sectorul deşeuri , proiect care va fi favorabil inclusiv oraşului Năsăud.  
În acest domeniu ţintă11 se regăsesc: 

• valorificarea materială şi energetică a circa 50% din deşeurile biodegradabile până 
în 2013; 

• valorificarea energetică a circa 50% din cantitatea de rumeguş până în 2013; 
• valorificare globală în proporţie de 50% şi individuală în proporţie de 15% pentru 

plastic, până în 2011; 
• reciclarea în proporţie de 22,5% pentru plastic, până în 2013; 
• reciclarea în proporţie de 60% în funcţie de greutate, pentru hârtie şi carton şi 

50% pentru metale, până în 2008; 
• reciclarea în proporţie de 15 % pentru lemn, până în 2011; 
• reciclarea în proporţie de 60% pentru sticlă, până în 2013. 

   
 În baza prevederilor Planului Naţional de Dezvoltare a Strategiei Naţionale de 
management al deşeurilor şi a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă s-a definit 
Programul Operaţional Sectorial  de Mediu al cărui  Obiectiv global este protecţia şi 
îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se 
conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. 
Obiectivul constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România 
cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. 
Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare 
a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”. 
 Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt:  
 

1.  Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, 
prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea 
zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru 
managementul serviciilor de apă/apă uzată; 

 
2.  Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin 
îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone 
poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015; 
 
3. Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor 
climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi 
până în 2015; 
 
4. Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin 
sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei 
Natura 2000; 
 

                                                 
11 Planul National de Dezvoltare  
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5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra 
populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone 
până în 2015. 

  
 Realizarea obiectivului  global va fi asigurată prin orientarea fondurilor alocate 
spre următoarele Axe Prioritare: 
 

1. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată (Total 3,266 
miliarde Euro, din care grant UE 2,777 miliarde Euro); 
2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor contaminate istoric (1,168 miliarde Euro, din care grant UE 0,934 
miliarde Euro); 
3. Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin 
restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea 
ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare (0,458 
miliarde Euro, din care grant UE 0,229 miliarde Euro); 
4. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii 
(0,215 miliarde Euro, din care grant UE 0,172 miliarde Euro); 
5. Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele 
cele mai expuse la risc (0,329 miliarde Euro, din care grant UE 0,27 miliarde 
Euro); 
6. Asistenţa Tehnică (0,174 miliarde Euro, din care grant UE 0,13 miliarde Euro). 

 
Implementarea Programului Operaţional Sectorial pentru Mediu este gestionat de 

către autoritatea de management , care este Directoratul General pentru Managementul 
Instrumentelor Structurale ale MMGA. Pentru  derularea mai eficientă a programului, 
Agenţiile Regionale de Protecţie a Mediului au fost desemnate ca Organisme 
Intermediare pentru Programul Sectorial Operaţional pentru Mediu.  
 
Planul Regional de Management al Deşeurilor (PRMD) este elaborat la nivel regional 
şi:  

• reprezintă legatura între obiectivele naţionale şi posibilităţile şi opţiunile de 
îndeplinire a obiectivelor la nivel judeţean şi local;  

• permite utilizarea avantajelor locale pentru a îndeplini obiectivele naţionale la 
nivelul întregii regiuni;  

• reprezintă strategia de gestiune a deşeurilor sincronizată la nivelul tuturor 
judeţelor din regiunea respectivă;  

• permite compensarea dezavantajelor dintr-un judeţ (capacitate scăzută de reciclare 
dintr-un judeţ din regiune) cu alt judeţ din regiune; 

• poate conduce la o strategie de gestiune a deşeurilor ce nu poate fi administrată 
sau finanţată de un singur judeţ.  

Masterplanul privind gestionarea deşeurilor  este un document strâns legată de 
obiectivele naţionale din Planul Naţional de Management al Deşeurilor (PNMD), din 
Strategia Naţională de Management al Deşeurilor (SNMD) şi din Planul Regional de 
Management al Deşeurilor (PRMD) care iau în considerare principiile şi practicile 
Uniunii Europene îin domeniu precum şi acquis-ul comunitar.   
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2.6.1.1 Surse de poluare aer, apă, sol- indicatori  
 

 În anul 2006 a fost realizat Planul Local de acţiune pentru mediu. Urmare 
modificărilor care au apărut în luna iulie 2007, Agenţia pentru  Protecţia Mediului 
Bistriţa-Năsăud a demarat acţiunea de  revizuire a  Planului Local de Acţiune pentru 
Mediu, proces instituţionalizat prin Ordinului Prefectului numărul 276/23.10.2007. 
 Identificarea  problemelor de mediu cu care se confruntă judeţul Bistriţa-Năsăud, a 
fost identificată de către  Agenţia pentru Protecţia Mediului prin intermediul unui 
chestionar transmis tuturor primăriilor din judeţ,   chestionar care cuprinde un inventar al 
problemelor de protecţia mediului specifice  fiecărei comunităţi  

În baza aplicării şi valorificării informaţiilor primite de la Primăria  oraşului Năsăud 
au fost  identificate  10 probleme  prioritare care sunt prezentate în continuare: 

 
Monitorizare aer: Agenţia de Protecţia Mediului a monitorizat indicatorii de calitate 

ai aerului, în oraşul Năsăud, în anul 2007. Nu s-au constat abateri de la normele legale.  
 

Tabel nr.2.6.1.a  Monitorizare aer 
 

 CMA 0.75 0.3 0.3 
Zona mg/mc SO2 NO2 NH3 

ian 0.0012 0.008 0.0214 
febr 0.0007 0.0091 0.0485 
mart    
apr    
mai    
iun    
iul    
aug    
sept 0.0026 0.0091 0.0317 
oct 0 0.0289 0.0413 
nov 0.0036 0.0186 0.0641 
dec 0.0012 0.0075 0.0826 

media 0.0016 0.0135 0.0483 
max 0.0036 0.0289 0.0826 

Năsăud 

depăşiri 0 0 0 
   Sursa: APM Bistriţa: Planul Local de acţiune  
 
În ceea ce priveşte calitatea apelor, Agenţia de Protecţia Mediului Bistriţa a 

monitorizat atât apele de suprafaţă cât şi apele reziduale. S-a constat o depăşire 
îngrijoratoare a nivelului de suspensii , a nivelului de NH4, care se datorează funcţionării 
necorespunzatoare a staţiei de epurare privind capacitatea şi dotările care sunt învechite.  
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Tabel nr. 2.6.1.b  Ape de suprafaţă 
             
 cls.II cls.III cls.IV cls.V        
 II III IV V          
              

pH Conducti-
vitate 

CCO-
Mn Rez. fix NH4+ NO2- NO3- SO42- Cl- Alcal. Ca2+ Fe2+ Loc prelevare 

probe APA     luna 

unit.pH µS mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

ian.                         
feb. 7.87 334 4.47 250 0.51 0.009 1 22 32   37 0.09 
mart.                         
apr.                         
mai 8.15 382 4.63 287 0.43 0.016 2 20 39 1.2 28 0.06 
iun.                         
iul.                         
aug. 8.05 207 3.03 155 0.13 0.02 0 32 43 1.2 51 0.02 
sept.                         
oct. 7.43 301 26.86 226 0.84 0.127 3.1 59 25 0.7 42 0.51 
nov.                         
dec.                         
media 7.875 306 9.7475 229.5 0.4775 0.043 1.525 33.25 34.75 1.033333 39.5 0.17 

râul Someş -
aval 

S.Ep.Năsăud-  

altele                         
Sursa: APM Bistriţa Năsăud 
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Tabel nr. 2.6.1.c Ape reziduale 
 

pH CCO-Mn Susp NH4+ NO2- NO3- SO42- Cl- DT Ca2
+ Fe2+ Extra Loc 

prelevare 
probe APA     

luna 

unit.pH mgO2/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l unit.d
urit. mg/l mg/l mg/l 

ian.                         

feb. 7.74 18.38   3.65 0.027 4 38 74   92 0.19 12 

mart.                         

apr.                         

mai 7.98 21.6   3.42 0.022 3 35 82   87 0.14 10 

iun.                         

iul.                         

aug. 7.64 9.59 47 7.5 0.46 2 42 82   59 0.24 7 

sept.                         

oct. 7.47 17.9 35 7.79 0.555 12.5 69 60 0.3 67 3.07 9 

nov.                         

dec.                         

media 7.7075 16.8675 41 5.59 0.266 5.375 46 74.5 0.3 
76.
25 0.91 9.5 

Epurare 
Năsăud - 

ieşire 

altele                         
Sursa: APM Bistriţa Năsăud
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Este imperios necesară rezolvarea staţiei de epurare şi luarea unor măsuri pentru 
îmbunătăţirea calităţii proceselor astfel încât  apele  reziduale să se înscrie în limitele 
admise de HG 325/2005.  

În ceea ce priveşte solul în anul 2007 s-a înregistrat o creştere a conţinutului de pb. 
dar nu peste limita admisă: 

Tabel nr. 2.6.1.d 
 

Valorile medii ale indicatorilor monitorizaţi pentru 
factorul de mediu SOL (mg/kg sol uscat),              

NĂSĂUD, anul 2007 
VALORI DE 

REFERINŢĂ   conf. 
Ord.756/1997 

folosinţă 
sensibilă 

in
di

ca
to

ru
l /

 p
un

ct
 p

re
le

va
re

 

N
Ă

SĂ
U

D
 

V
al

or
I n

or
m

al
e 

 

Pr
ag

 d
e 

al
er

tă
 

Pr
ag

 d
e 

in
te

rv
en
ţie

  

suprafaţa         
pH 7.715       
Zn 74.690 100 300 600 
Cu 6.800 20 100 200 
Pb 3.206 20 50 100 
Cd 0.181 1 3 5 
Cr 10.056 30 100 300 

adâncime         
pH 7.780       
Zn 77.099 100 300 600 
Cu 7.300 20 100 200 
Pb 24.063 20 50 100 
Cd 0.231 1 3 5 
Cr 10.594 30 100 300 

nr. prelevări  4       
Sursa: APM Bistriţa Năsăud 

 
 

2.6.1.2 Reziduri industriale şi menajere 
 

Problema deşeurilor menajere şi industriale este una dintre cele mai importante 
provocări pe care autoritatea  publică ar trebui să o rezolve alături de alţi actori importanţi 
la nivel local şi anume: 

• reprezentanţi ai mediului economic, patronate; 
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• asociaţii ale oamneilor de afaceri; 
• sindicate; 
• reprezentanţi ai învăţământului;  
• reprezentanţi din sănătate; 
• asociaţii şi fundaţii, incluzand asociaţiile de locatari şi asociaţiile de pensionari;  
• cultele.  

 România a adoptat Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor care se bazează 
pe inversarea, faţă de perioada anterioară, a priorităţilor în abordarea problematicii de 
gestionare a deşeurilor. Dacă anterior depozitarea deşeurilor reprezenta elementul 
prioritar, Strategia Naţională şi Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor  au la bază ca 
primă prioritate prevenirea generării de deşeuri, urmată în ordine de, reutilizare reciclare, 
valorificare energetică şi, în final, depozitare 
 

 
Grafic nr.2.6.1.a  Principiile Managementului Intergrat al Deşeurilor 

 

 
  
 

Aceasta se realizează prin: 
 

Prevenire şi minimizare 
• Diseminarea informaţiei şi creşterea conştientizării privind metodele de 

producţie curată, precum şi măsuri de promovare a instrumentelor 
economice; 

• Instruirea agenţilor economici generatori de deşeuri pentru a  identifica, 
clasifica şi raporta corect datele privind deşeurile precum şi pentru a-şi 
stabili un sistem de gestionare adecvată a deşeurilor;  

• Corelarea costurilor de gestionare a deşeurilor cu noile sisteme integrate 
de gestionare a deşeurilor. 

 
Reciclare şi valorificare 
• Creşterea gradului de informare şi conşientizare a publicului referitor la 

obligaţiile de gestionare ecologic ratională a deşeurilor; 

17

Prevenire

Reutilizare/ 
Reciclare

Valorificare
energetica

Depozitare

Prevenire

Reutilizare/  
Reciclare

Valorificare
energetica

Depozitare

Prioritati in abordarea gestiunii deseurilor



 172

• Imbunătăţirea gradului de colectare a deşeurilor; 
• Pregătirea personalului pentru asigurarea unui control eficient al 

respectării prevederilor legale privind gestionarea deşeurilor; 
• Imbunătăţirea sistemului de raportare a datelor către autorităţile de 

protecţie a mediului; 
• Stabilirea şi implementarea unui mecanism pentru controlul eficient al 

respectării prevederilor legislative. 
 

Importanţa politicilor la nivel naţional şi european este dată şi de numărul mare de 
directive care sunt obligatorii pentru toate statele membre. Aceste directive au fost 
transpuse, la nivel naţional, în legislaţia româneasca. Modalitatea transpunerii acestor 
directive este prezentată în Aexa 1.  

Colectarea deşeurilor menajere se realizează cu un nivel foarte scăzut al colectării 
selective în punctele de precolectare (aceasta realizându-se doar în localităţile Bistriţa şi 
Beclean), iar transportul se realizează cu mijloace auto care, uneori nu sunt asigurate 
împotriva pierderilor de deşeuri pe traseele de transport. În cele mai multe situaţii 
amplasamentele nu corespund din punct de vedere al distanţei faţă de ape de suprafaţă şi 
localitate.  

 La nivelul judeţului există un număr de 5 depozite menajere  neconforme în zona 
urbană. Aceste depozite îşi înceteaza activitatea etapizat, conform prevederilor Hotărârii 
de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.  
 În tabelul de mai jos este prezentată capacitatea disponibilă a fiecărui depozit din 
anul 2005 până la momentul sistării activităţii, anul prevăzut pentru sistarea depozitării, 
precum şi suprafaţa totală estimată a fi afectată la momentul sistării depozitării. 
 

Tabel nr. 2.6.1.e 
 

Denumire depozit 
An 

închidere 

Capacitate 
proiectată 

(m3) 

Capacitate 
disponibilă la finele 

anului 2005 (m3) 

Suprafaţa 
ocupată 

(ha) 

Depozit Urbana 2006 258 000 50 000 4,9 

Depozit Codrişor 2009 950 000 260 000 0,8 

Depozit Năsăud 2008 350 000 10 000 0,35 

Depozit Sângeorz Băi 2012 150 000 100 000 3,3 

Depozit Beclean 
 2016 300 000 210 000 1,2 

TOTAL  2 008 000   630 000 10,55 
Sursa: PM Bistriţta Năsăud 

 
 
 În oraşul Năsăud a fost înfiinţată o societate comercială publică pentru a asigura 
salubrizarea oraşului (colectare şi depozitare). Această societate este deţinută în totalitate 
de către Consiliul local, nefiind prevăzută participarea sectorului privat până în prezent. 
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Aceasta are propriul sistem de evidenţă contabilă şi are ca responsabilitate colectarea 
tarifelor de la populaţie şi agenţii economici/industriali cu care are încheiate contracte. În 
anul 2007 următoarele cantităţi de deşeuri au fost raportate de către SC GCL Bistriţa: 

 
Tabel nr. 2.6.1.f 

 
 mc To Kg-locuitor 

ianuarie 745 375 34,23
februarie 785 392 35,78
martie 985 492 44,91
aprilie 1109 555 50,67
mai 1182 591 53,95
iunie 1095 548 53,31
iulie 1070 535 48,84
august 1089 545 49,75
septembrie 904 452 41,26
octombrie 1139 570 52,04
noiembrie 1146 573 52,28
decembrie 1137 568 51,82
TOTAL 12386 6193 565,10

Sursa: PM Bistriţa Năsăud 
 
 

Cantităţile de deşeuri menţionate rezultă din raportarile pe care operatorul de 
salubritate SC GCL Năsăud le-a transmis lunar către APM Bistriţa Năsăud în cursul 
anului 2007.   

Cantităţile raportate reprezintă deşeurile municipale şi asimilabile din comerţ, 
industrie şi instituţii cod 20 15 01 (conform HG 856/2002) şi sunt furnizate de către 
operatorul de salubritate bazându-se în cea mai mare măsura pe estimări şi nu pe date 
precise, rezultate din cântăriri. 

Făcând un calcul sumar al cantităţilor de deşeuri menajere raportate de către 
SGCL Năsăud se constată că un locuitor al oraşului produce în medie 565.10 kg anual şi 
1,56 kg pe zi.  

Tabel nr. 2.6.1.g  Tarifele practicate pentru colectarea deşeurilor 
LOCALITATE - OPERATOR UM 2005 
Năsăud - SC GCL SA 

Ron/pers 34.20 Tariful pentru populaţia care locuieşte la bloc 
 €/pers 9.44 

Ron/pers 34.20 Tariful pentru populaţia care locuieşte la case 
 €/pers 9.44 
Rata de încasare a veniturilor % 70% 

Ron/m3 36.89 Tariful pentru agenţii economici 
 €/m3 10.2 
Rata de încasare a veniturilor % 95% 

    Sursa: SC GCL SA  
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Colectarea deşeurilor în zona urbană, este realizată cu o frecvenţă săptămânală de 
colectare pentru populaţie şi de doua ori pe saptămână pentru agenţii economici şi 
instituţii publice. Situaţia dotărilor SC GCL SA: 

 
Tabel nr. 2.6.1.h 

 
Operator  Tip  Numar 

SC GCL SA 
Container 4000  
Pubele 120 

50 
20 

  Sursa: SC GCL SA  
 

Tabel nr. 2.6.1.i 
 

Mijloace de transport 

Operator 
Tip  Numar 

Capacitate 
(m³) 

Perioada de 
viaţă 
(ani) 

Autotransportor cu 
container 

1 5 13 – 15 ani 
SC GCL SA 

Tractoare cu 
remorcă 

1 6 8 – 10 ani 

  Sursa: SC GCL SA  
 

Cea mai mare problemă este legată de depozitarea deşeurilor. În conformitate cu 
HG 349/2005 depozitul de deşeuri al oraşului Năsăud va fi închis în anul 2008 când 
depozitul centralizat, prevăzut în proiectul Sistem Integrat de Management al Deşeurilor 
solide nu va fi încă funcţional. După închidere, administraţia publică locală are obligaţia 
de a găsi soluţii viabile pentru rezolvarea problemelor legate de depozitarea deşeurilor 
menţionate, prin implementarea unui sistem tranzitoriu de gestionare a acestor deşeuri, 
până la amenajarea unui depozit ecologic zonal la nivelul judeţului Bistriţa Năsăud  prin 
proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Bistriţa Năsăud„ , în 
cadrul  măsurii ISPA 2003/RO/16/P/PA013-06  ”Asistenţa  tehnică  pentru pregatirea 
proiectelor în sectorul de deşeuri în România”. 

Aceasta poate reprezenta o problemă în condiţiile în care este previzionată o 
creştere a cantităţii de deşeuri pentru oraşul Năsăud astfel 

 
 

Tabel nr. 2.6.1.j   Cantitatea medie de deşeuri menajere  
 

Deşeuri menajere  Anul 2006 2010 2015 2020 2025 2026 

t/an 3,267 3,342 3,438 3,536 3,638 3,659 Năsăud 
m3/an 9,336 9,548 9,822 10,104 10,395 10,454 

Total judeţ 
      T/AN 71,631 73,156 75,132 77,176 79,290 79,721 

Sursa: Proiect Sistem integrat de management al deşeurilor 
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Tabel nr. 2.6.1.k Cantitatea medie de deşeuri stradale generate în judeţul Bistriţa Năsăud. 
 

Deşeuri stradale Anul 2006 2010 2015 2020 2025 2026 

t/an 336 343 353 363 374 376 Năsăud 
m3/an 320 327 336 346 356 358 

Total judeţ 
  t/an 7,877 8,037 8,243 8,456 8,677 8,722 

Sursa: Proiect Sistem integrat de management al deşeurilor 
 
 
 

Tabel nr. 2.6.1.l  Cantitatea totală de deşeuri generate în judeţul Bistriţa Năsăud 
 

Cantitatea totală 
de deşeuri 
generate 

Anul 2006 2010 2015 2020 2025 2026 

t/an 5,047 5,161 5,310 5,462 5,619 5,651Năsăud 
m3/an 13,264 13,565 13,955 14,356 14,769 14,853

Total judeţ 
  t/an 112,803 115,206 118,318 121,537 124,868 125,548

Sursa: Proiect Sistem integrat de management al deşeurilor 
 

Pe lângă problemele pe care depozitul actual de deşeuri le produce (poluare sol, 
aer şi apă) la închiderea acestuia municipalitatea trebuie să se pregătească pentru operaţii 
costisitoare care vor consta în: 

 
 

Grafic nr. 2.6.1.b 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Depozit existent 

Excavare si 
redepozitare 

Reabilitare  

Biogaz Strat de acoperire Apa subterana  Apa de suprafata 
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2.6.1.3 Spaţiile verzi  
 
 

Tabel nr. 2.6.1.m Suprafaţă spaţii verzi Năsăud (scuaruri, spaţii verzi zonale sau de 
cartier) şi zone de agrement aparţinând domeniului public 

 
Nr. 
crt.  

Spaţiul verde Suprafaţa 
(ha) 

Anul înfiinţării Administrator 

1. Scuar (zona Centrul 
nou) 1,0112 1962 Consiliul Local 

Năsăud 

2. Scuar (zona Centrul 
vechi) 0,3339 1978 Consiliul Local 

Năsăud 

3. Zone de cartier 1,6278 1964 Consiliul Local 
Năsăud 

4. Stadion 3.0 1968 Consiliul Local 
Năsăud 

Sursa: Primaria Oraşului Năsăud  
 

La începutul anului 2008 suprafaţa spaţii verzi/mp/locuitor este de 5, 68 mp, mult sub 
suprafaţa prevăzută în documentele legale care prevăd12 ca: 

• Până în anul 2010 suprafaţa spaţiilor verzi trebuie să ajungă la 20 mp/pers.;  
• Până în anul 2013 suprafaţa spaţiilor verzi trebuie să ajungă la 26 mp/pers. 

 
 Conform OUG 114/17.10.2007, Primaria oraşului Năsăud a stabilit terenurile care 
vor avea destinaţia de spaţiu verde, astfel: 

- spaţii verzi existente         55136 mp; 
- spaţii verzi propuse – identificate               127032 mp; 
- spaţii verzi propuse- de achiziţionat , până la 31.12.2010      66348 mp. 

 Chiar şi în aceste condiţii trebuie menţionat că la finele anului 2010 se va ajunge 
doar la o suprafaţă de de spaţii verzi de numai  15,64 mp/pers ceea ce este insuficient faţă 
de prevederile legale.  
 O atracţie a oraşului Năsăud este legată de palmierii din specia Trachycarpus 
fortunei, cunoscuţi sub denumirea populară de palmierul chinezesc şi exemplare din 
specia Washingtonia filifera- Palmierul evantai de deşert, specie de origine americană, 
acest nume fiindu-i atribuit în memoria  lui George Washinghton. În prezent se urmăreşte 
introducerea unei noi specii de palmieri şi anume Phoenix canariensis. 
 Palmierii s-au adaptat excelent condiţiilor de la Năsăud. Cu toate că sunt plante 
pretenţioase, prin aplicarea corectă a tehnologiilor de cultură, palmierii pot decora şi zona 
nordică a ţării. Costurile de întreţinere sunt relativ mici ţinând cont de faptul că pe timp 
de iarnă are nevoie de temperaturi reci (9-10 grade Celsius).  

 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Ordonanta de Urgenţă 195 2005 cu modificările ulterioare  
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2.6.2 Politici locale privind mediul  
 

Pentru perioada 2007-2013, sistemul de programare va fi simplificat pentru a 
include un document naţional-cadru la nivel politic şi programe naţionale şi regionale la 
nivel operaţional. Pentru prima oară în istoria politicii de coeziune, cerinţele Directivei 
42/2001/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe de mediu(denumită în continuare 
Directiva ESM) se vor aplica planurilor şi programelor elaborate pentru finanţarea 
politicii de coeziune.  Astfel , la nivel naţional, toate programele operaţionale au trecut 
printr-o evaluare de mediu. 
 Aşa cum şi egalitatea de şanse este o politică transversală ce trebuie să se 
regăsească în toate proiectele propuse şi finanţate din  bugetul alocat fiecărui program 
operaţional şi politica privind protecţia mediului trebuie să fie luată în considerare încă 
din faza de iniţiere a unui proiect.  
 La analiza de mediu care trebuie să fie parte a procesului de formulare a deciziei 
cu privire la oportunitatea şi fezabilitatea unui anumit proiect trebuie să se ţină seama de:  

• biodiversitatea, flora şi fauna; 
• populaţia şi sănătatea umană; 
• solul; 
• apa; 
• aerul şi factorii climatici; 
• bunurile materiale; 
• patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul arhitectural şi arheologic; 
• peisajul. 
 

Alte aspecte de mediu: 
• eficienţa energetică; 
• utilizarea resurselor regenerabile şi neregenerabile; 
• adaptarea la schimbările climatice; 
• nevoile legate de transport, accesibilitate şi mobilitate etc. 
 

În acest moment oraşul Năsăud nu are dezvoltată o politică de mediu proprie 
viabilă şi necesară în procesul de dezvoltare locală ce se doreşte a fi abordată prin politica 
de coeziune economică şi socială. Aceasta este o problema din mai multe perspective:  

Aer:  
• Emisiile echivalente de CO2 în comparaţie cu valorile ţintă la nivel naţional şi 

internaţional. 
Apă:  

• Managementul resurselor de apă; 
• Obiceiuri de consum. 

      Sol:  
• Starea şi suprafaţa zonelor industriale dezafectate sau abandonate putând 

aminti închiderea depozitului de deşeuri şi măsurile care ar trebui luate în 
acest sens;  

Extinderea urbană:  
o Construcţia de locuinţe în zone cu impact mare de nesiguranţă a 

terenului;  
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o Extinderea necontrolată a orşului de-a lungul DN17 D; 
o Lipsa spaţiilor verzi.  

Calitatea terenurilor agricole şi a solului. 
       Peisaj: Deteriorarea unicităţii şi atractivităţii peisajului 

 
       Eficienţa energetică: Creşterea eficienţei utilizării resurselor de energie 

- Cererea de energie pe unitate produs,  sau pe cap de locuitor; 
- Procentul de energie generată de surse regenerabile. 

 
      Mobilitate durabilă 
           Încurajarea unui mod durabil de a călători şi reducerea ambuteiajelor din trafic 

• Folosirea maşinilor pentru călătoriile de afaceri şi transportul mărfurilor; 
• Nivelul ambuteiajelor; 
• Numărul total al persoanelor care folosesc mijloacele de transport în comun; 
• Va îmbunătăţi conectivitatea inter-modală? 
• Va încuraja mersul pe jos şi cu bicicleta? 
 

 Pentru a putea analiza impactul de mediu Manualul privind Evaluarea strategică 
de Mediu pentru politica de coeziune 2007-2013 propune , pentru evaluarea activităţilor 
posibile anumite simboluri pentru evaluare ce pot fi utilizate în analizele de mediu 
 

Tabel nr. 2.6.2.a 
 

 
       Sursa: Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile  

 
În ceea ce priveşte politicile locale în domeniul protecţiei mediului acestea ar trebui să se 
inscrie în Planul Local de Mediu  realizat la nivelul judeţului cu detaliere ulterioară într- 
un plan propriu al comunităţii. Domeniile în care acest plan trebuie proiectat sunt: 

• Gospodarirea durabilă a resurselor de apă; 
• Acţiuni strategice privind atmosfera şi schimbările climatice; 
• Acţiuni strategice privind conservarea naturii; 
• Acţiuni strategice privind calitatea solului; 
• Acţiuni strategice privind calitatea pădurilor; 
• Acţiuni strategice privind dezvoltatrea agriculturii; 
• Acţiuni strategice privind gestiunea deşeurilor; 
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• Acţiuni strategice privind centrele populate; 
• Acţiuni strategice privind transporturile; 
• Acţiuni strategice privind industria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 180

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.3 Analiza SWOT pentru 

componenta de Mediu 
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Puncte tari 
 

• Tendinţa de reducere a numărului de depăşiri a poluanţilor;  
• Sistem de încălzire bazat pe gaze naturale în toată localitatea;  
• Reţea hidrografică bogată; 
• Apă de calitate corespunzătoare distribuită în reţea;  
• Deţinerea unor suprafete în arii naturale protejate; 
• Diversitate biologică ridicată; 
• Un sit declarat ca parte integrantă a reţelei NATURA 2000 pe Someşul 

Mare;  
• Suprafaţă relativ scăzută de soluri degradate; 
• Potenţial turistic ridicat, generat de existenţa peisajelor cât şi  de 

menţinerea tradiţiilor specifice zonei; 
• Implicarea în cadrul Asociaţiei Pro Someş.  

 
 
Puncte slabe  
 
 

• Nivelul relativ scăzut al investiţiilor, după 1990, în toate sectoarele de 
mediu comparativ cu necesarul de investiţii pentru conformarea cu 
standardele europene; 

• Surse punctuale multiple de poluare datorate centralelor de apartament; 
• Lipsa unui sistem integrat de gestiune a deşeurilor; 
• Infrastructura precară pentru colectarea, transportul şi eliminarea 

deşeurilor; 
• Slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici privind 

gestionarea adecvată a deşeurilor; 
• Proporţie ridicată a cantităţii de deşeuri care se produce şi se depozitează; 

nivel redus al colectării selective a deşeurilor; insuficienta dezvoltare a 
pieţei de reciclare şi valorificare a deşeurilor; 

• Sistem incipient de colectare selectivă a deşeurilor menajere; 
• Degradarea cursurilor de apă în aval de staţia de epurare; 
• Lipsa reţelelor de canalizare în zone cu reţele de alimentare; 
• Infrastructura insuficientă pentru conservarea biodiversităţii; 
• Suprafaţă scăzută a spaţiilor verzi raportată la numărul de locuitori ai 

comunităţii;  
• Legislaţie complexă în domeniul protecţiei mediului; 
• Capacitatea administrativă insuficientă, la nivel local, în implementarea 

legislaţiei de mediu; 
• Slabă implementare a sistemului de calitate a mediului (ISO 14001); 
• Capacitate scăzută de accesare a fondurilor europene şi de a elabora 

proiect;  
• Slabă comunicare între instituţiile cu atribuţii de mediu şi ONG-uri; 
• Absenţa unor priorităţi şi a unui calendar public pentru activităţile de 

mediu; 
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• Lipsa unor politici locale în domeniul protecţiei mediului.  
 
 
Oportunităţi  
 

• Rezolvarea gestionării deşeurilor la nivel judeţean prin Proiectul „Sistem 
Integrat de Gestionare a Deşeurilor”; 

• Acoperirea cu reţele de apă şi canalizare prin  Master Planul „Municipal 
Services Project – Contract 2” pentru o serie de localităţi; 

• Cadru legislativ complet în domeniul protecţiei mediului; 
• Asistenţă tehnică disponibilă pentru pregătirea unui portofoliu consistent 

de proiecte în vederea finanţării prin POS (cu suport PHARE, ISPA şi 
bugetul de stat); 

• Utilizarea fondurilor UE ca o contribuţie importantă pentru îmbunătăţirea 
standardelor de mediu şi în România; 

• Creşterea standardelor de viaţă şi a oportunităţilor economice prin 
asigurarea unor servicii publice de calitate, prin remedierea siturilor 
poluate, prin reducerea riscurilor la dezastre naturale; 

• Descentralizarea în ceea ce priveşte managementul programelor de mediu; 
• Aplicarea principiului parteneriatului în luarea deciziilor în domeniul 

protecţiei mediului; 
• Dezvoltarea unor planuri de investiţii pe termen lung în condiţiile 

dezvoltării durabile; 
• Implementarea legislaţiei cu privire la introducerea celor mai bune 

tehnologii disponibile în infrastructura de mediu; creşterea eficienţiei 
utilizării resurselor şi a energiei; 

• Oportunităţi pentru investiţii private şi comerţ; 
• Abordarea privind ciclul de viaţă al produsului în contextul 

managementului integrat al deşeurilor; 
• Dezvoltarea unei pieţe viabile de reciclare a deşeurilor/materiei prime 

rezultate din procesarea deşeurilor; 
• Introducerea surselor regenerabile de energie; 
• Dezvoltarea de Parteneriate Public-Private pentru sectorul de mediu; 
• Dezvoltarea turismului ecologic. 

 

Constrângeri, Ameninţări, Dificultăţi 
 

• Poluarea mediului datorită capacităţilor financiare reduse a sectorului 
industrial şi a persoanelor fizice de a investi în protecţia mediului; 

• Creşterea numărului de maşini comparativ cu infrastructura rutieră 
actuală; 

• Descărcarea în reţeaua de canalizare a unor ape care nu se încadrează în 
normele NTPA; 

• Presiune crescută a dezvoltării  economice asupra biodiversităţii; 
• Distrugerea unor bogaţii naturale datorită neinformării corecte a  
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      publicului în vederea practicării turismului ecologic;  
• Afectarea ecosistemului datorită extinderii oraşului;  
• Afectarea peisajului datorită realizării unor construcţii cu regim de 

înalţime mare;  
• Depozitul de deşeuri neecologizat conform prevederilor legale din lipsă de 

fonduri; 
• Organizarea unor sărbatori anuale care au impact negativ asupra calităţii 

mediului; 
• Populaţie agresivă faţă de factorii de mediu (apă, aer, sol, vegetaţie); 
• Dificultăţi de natură organizatorică, politică şi financiară, determinate de 

procesul de regionalizare; 
• Dificultăţi în susţinerea costurilor de investiţie a proiectelor în domeniul 

infrastructurii de mediu;  
• Costuri ridicate pentru conformarea cu standardele europene privind 

schimbul de tehnologii şi folosirea Best Available Technique (Cea mai 
bună soluţie tehnică); 

• Presiunea crescută asupra biodiversităţii şi calităţii aerului în corelare cu 
creşterea economică; 

• Ineficienţa investiţiilor pe termen scurt şi mediu pentru reducerea 
riscurilor de dezastre naturale care pot provoca pagube materiale şi umane 
importante; 

• Disponibilitatea terenurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu; 
• Utilizarea neadecvată a fondurilor UE, fără luarea în considerare a 

posibilelor efecte asupra mediului şi biodiversităţii, de exemplu pentru 
dezvoltarea infrastructurii care conduce la fragmentarea habitatelor. 
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2.7 Analiza SWOT  
 
 
 

Puncte Tari Puncte slabe 
Cooperare teritorială 

• Funcţiunile acoperite de  oraşul 
Năsăud, în sănătate şi învăţământ;  
• Preocuparea Primăriei oraşului 
Năsăud de a identifica cele mai 
importante proiecte de dezvoltare locală; 
• Colaborarea oraşului Năsăud cu 
autorităţile din zona sa de influenţă, 
pentru schimbarea planificată, în 
domenii de interes comun, cu scopul 
creşterii calităţii vieţii şi întăririi 
parteneriatului rural- urban;  
• Numărul de studii de fezabilitate 
şi de documente de execuţie aflate în 
portofoliul Primăriei; 
• Participarea ca membru în 
asociaţia constituită pentru punera în 
aplicare a proiectului: Masterplan pentru 
alimentari cu apă şi canalizare; 
• Realizarea, în anul 2007, a 
documentaţiei privind PUG Năsăud 
cuprinzând documentele  de amenajare 
teritorială ale oraşului Năsăud ca bază 
care să  susţină cadrul general de 
desfăşurare a politicilor de pe teritoriul 
acestuia  şi, în particular, al politicii de 
dezvoltare regională; 
• Oraşul performează ca dispecer al 
serviciilor publice pentru alte localităţi 
învecinate, de exemplu: pompieri, 
administraţia financiară ş.a.  

 

• Insuficienta dezvoltare a 
structurilor şi mecanismelor 
administraţiei publice care să se ocupe cu 
relaţiile externe ale  oraşului; 
• Insuficienta promovare a oraşului 
prin mijloace moderne; Site-ul Primariei 
nu poate fi accesat decât în limba 
română; 
• Capacitatea redusă a personalului 
din primărie de a furniza date statistice 
(de exemplu: demografie, mobilitatea 
forţei de muncă, etc); 
• Structurile şi mecanismele de 
dezvoltare proiecte în parteneriat, între 
oraşul Năsăud şi localităţile din zona de 
influenţă sunt slab reprezentate şi nu 
există un cadru robust de abordare (cu 
excepţia Asociaţiei Pro Someş care se 
află încă în faza de coagulare); 
• Nu există colaborări cu mediul 
Universitar şi sau reţele de cercetare 
inter-regionale; 
• Nu se organizează manifestări de 
renume regional sau naţional în domenii 
ca ştiinţă sau istorie; 
• Nu există politici clare de 
atragere a unor investiţii străine în oraş; 
• Nu există facilităţi semnificative 
de infrastructură pentru atragerea de 
investiţii; 
• Nu se organizează târguri de 
importanţă naţională sau internaţională; 
• Foarte puţine fundaţii si asociaţii 
active în mediul social, protecţia 
mediului sau economic; 
• Nu există forme de înfrăţire cu 
localităţi din alte ţări pe probleme 
economice, iar numărul celor existente pe 
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probleme culturale-sociale sunt reduse; 
• Nu există un drum funcţional  pe 
zona Năsăud - Sângeorz Băi - Rodna - 
Şanţ - Cârlibaba care să facă legătura 
direct cu DN18 şi cu regiunile din Estul 
României; 
• Drumul care face legătura cu 
DN1 prin Salva - Beclean este puternic 
afectat şi parţial nesigur pentru transport 
lipsind oraşul de o conectare 
corespunzătoare la traseul noii autostrăzi 
Transilvania;  
• Lipsa unui traseu de autostradă  
apropiat, care să conecteze oraşul Năsăud  
şi zona sa periurbană la traficul rutier de 
mare viteză şi să preia totodată fluxul de 
tranzit dinspre Est spre Vest , care în 
prezent sufocă circulaţia urbană; 
• Pe drumurile publice, care 
traversează localitatea, viteza de 
circulaţie este  redusă datorită 
problemelor de trafic si a problemelor de 
infrastructură. De asemenea, lăţimea 
platformei drumului nu este 
corespunzătoare, (datorită frontului 
îngust al limitei de proprietate) casele 
situate pe aliniamentul drumului în oraşul 
Năsăud; 
• Lipsa unei variante viabile de 
ocolire a oraşului Năsăud. Traseul 
viitoarei şosele de centură este încă 
incert;  
• Drumurile judeţene şi comunale, 
în mare parte nu asigură o suprafaţă de 
rulare  corespunzătoare pentru 
desfăşurarea unui trafic de călători şi de 
marfă în condiţii de siguranţă şi confort 
cât mai optime; 
• Proasta întreţinere a 
infrastructurilor aferente drumurilor 
(rigole de scurgere a apei pluviale, ziduri 
de susţinere, subdimensionarea şi 
colmatarea multor podeţe, marcajul 
foarte prost al drumurilor etc.); 
• Lipsa unor dalări ale rigolelor  şi 
îndiguiri ale pâraielor care traversează 
oraşul şi cartierele sale. 
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Demografie 
• Populaţia stabilă sub aspect 
numeric şi al structurii, fără fluctuaţii 
importante; 
• Creşterea numărului locurilor de 
muncă pe seama dezvoltării economice şi 
a iniţiativei private; 
• Reţea dezvoltată de învăţământ;  
• Nivel ridicat al populaţiei în 
vârstă de muncă 55,79% şi al numărului 
de salariaţi; 
• Numărul mare al elevilor din 
scolile năsăudene care devin anual noi 
resurse de muncă; 
• Reţea dezvoltată de unităţi 
sanitare, deservite de personal calificat, 
care asigură o bună stare de sănătate a 
populaţiei; 
• Asigurarea de facilităţi care 
contribuie la creşterea natalităţii precum 
şi la prelungirea duratei de viaţă; 
• Asistenţă socială asigurată 
adecvată prevederilor legale; 
• Numărul de apartamente noi 
aflate în construcţii ANL şi dezvoltatori 
privaţi; 
• Măsuri de incluziune socială 
programate; 
• Măsuri de incluziune socială 
pentru populaţia de etnie rroma. 

• Plecările la muncă în străinătate, 
cu precădere din categoria populaţiei 
tinere; 13 % din populaţie lucrează în 
străinătate; 
• Plecările cu domiciliul din 
localitate, mai mari decât stabilirile în 
localitate; 
• Număr redus al populaţiei 
ocupate în cadrul profesiilor liberale 
(mici meseriaşi); 
• Dezvoltarea insuficientă a 
serviciilor locale pentru sprijinirea 
segmentelor vulnerabile ale populaţiei; 
• Lipsa unui centru de zi pentru 
persoanele vulnerabile;  
• Lipsa locurilor de muncă pentru 
tineri;  
• Abandonul scolar în cadrul etniei 
rroma. 
 

Dezvoltare socio-economică 
• Construcţia de locuinţe este 
susţinută şi încurajată de autoritatea 
locală inclusiv din  fonduri private ale 
unor dezvoltatori imobiliari; 
• Planul Urbanistic General şi 
regulamentele sunt  refăcute în anul 
2007; 
• Multe instituţii prezente în 
peisajul oraşului;  
• Numar mare de monumente şi 
situri istorice care sunt în măsură să 
susţină dezvoltarea turismului;  
• Săli de sport ce pot fi utilizate şi 
de către cetăţeni în scopul menţinerii 

• Locuinţe sociale insuficiente; 
• Regulamentele de aplicare a PUG 
nu sunt aprobate; 
• Nu este prevăzut prin PUG o 
zonare pentru activităţile industriale;  
• Necesitatea realizării unor PUZ-
uri pentru diferite activităţi;     
• Distrugerea unor situri istorice 
(conform PUG);  
• Lipsa locurilor de muncă pentru 
tineri absolvenţi;  
• Ofertă scăzută privind  posibilităţi 
locale de formare profesională contină a 
adulţilor;  
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sanătăţii;  
• Buget local echilibrat; 
• Grad de îndatorare redus;  
• Sector activ al confecţiilor textile, 
care oferă locuri de muncă în oraş în 
special pentru femei; 
• Sector activ al producţiei de mase 
plastice, parte a unui cluster regional; 
• Sector de servicii dezvoltat; 
• Număr de 
microintreprinderi/1000 locuitori mai 
mare decat media regională; 
• Investiţii locale în infrastructură;  
• Cifra de afaceri în creştere;   
• Active disponibile pentru afaceri 
în sistemul Cooperţiei de consum şi 
meşteşugăreşti;  
 

• Nivel ridicat al taxelor locale 
pentru mediul economic;  
• Nivel redus de productivitate, în 
special în industrie; 
• Productivitate şi rentabilitate 
redusă a IMM-urilor; 
• Sistem cooperatist slab dezvoltat 
ca activitate economică;  
• Marketing slab performant la 
nivelul agenţilor economici; 
• Insuficientă promovare a 
potenţialului oraşului  pentru investitori; 
• Nu există politici locale privind 
dezvoltarea economică; 
• Insuficienţa tehnologiilor 
ecologice şi de ecologizare în procesele 
de fabricaţie a agenţilor economici; 
• Număr insuficient de locaţii 
turistice (un singur hotel parţial 
funcţional);  
• Locaţii de petrecere a timpului 
liber insuficiente; 
• Activitatea în agricultură se 
desfăşoară prin intermediul fermelor de 
subzistenţă, nu există ferme performante; 
• Mediul cooperatist slab dezvoltat 
şi fără o perspectivă clară. 

Utilităţi publice 
• Zona dispune de potenţial 
hidrologic şi de o calitate bună a apei; 
• Există o reţea de aducţiune şi de 
distribuţie a apei potabile; 
• Există staţie de tratare şi 
pompare; 
• Există sistem de canalizare şi 
staţie de epurare; 
• Există reţea de distribuţie a 
gazelor naturale cu posilibităţi de 
branşare a unor noi consumatori şi cu 
posilbilităţi de extindere; 
• Există reţea de alimentare cu 
energie electrică;  
• Nu sunt probleme în privinţa 
reţelelor de comunicaţii. 
 

• Reţeua de apă este insuficientă şi 
învechită , pierderile de apă datorate 
îmbătrânirii conductelor , lipsa unei 
monitorizări cantitative şi calitative, 
conduc în perspectivă la reducerea 
resurselor de apă , fiind necesară luarea 
unor măsuri de eficientizare a utilizării 
rezervelor precum şi executarea unor 
lucrări de reabilitare; 
• Sistemul  de canalizare acoperă 
doar o parte a oraşului, există zone fără 
canalizare, unde apele uzate menajere 
sunt evacuate în mare majoritate direct, 
fără epurare, în şanţuri, rigole stradale; 
• Staţia de epurare este un potenţial 
poluator al apelor şi solului necesitând 
măsuri de reabilitare;  
• Există locuinţe neracordate  la 
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reţeaua de energie electrică; 
• Nu există un sistem centalizat de 
încălzire, aceasta făcându-se prin centrale 
proprii cu gaz metan sau cu lemne. 

Servicii publice 
Educaţie şi formare  
• Structura educaţiei e aşezată pe 
baze trainice şi pe o tradiţie recunoscută, 
acoperind toate gradele de învăţământ; 
• Numărul mare de elevi cuprinşi în 
unitatile şcolare din oraşul Năsăud;  
• Calitatea oraşului de pol de 
dezvoltare urbană manifestată în 
domeniul serviciilor de educaţie;  
• Există comunicare adecvată între 
unităţile şcolare şi Primărie; 
• Există o preocupare a Primăriei 
pentru îmbunătăţirea accesului la 
educaţie pentru grupurile dezavantajate; 
• Există preocupare pentru acţiuni 
de incluziune socială. 
Sănătate  
• Există o bază materială şi corp 
medical care să deservească populaţia 
oraşului  şi a zonei. 
Situaţii de urgenţă  
• Structuri adecvate la nivelul 
oraşului pentru siguranţa cetăţenilor şi 
pentru situaţiile de urgenţă. 
Salubritate  
• Serviciul de salibritate are 
personal sufficient.  
Transport în comun  
• Există două firme private care 
furnizeaza servicii de transport în comun. 
Primăria  
• Existenţa unui portofoliu de 
proiecte în baza de date a Consiliului 
local Năsăud.  
 

Educaţie şi formare  
• Dispariţia din structura 
educaţională a învăţământului pedagogic 
tradiţional pentru oraşul Năsăud; 
• Presiunea pusă pe bugetul local 
de cheltuielile afectate susţinerii 
învăţământului;  
• Existenţa unor cazuri de  abandon 
şcolar/părăsire timpurie a şcolii; 
• Slaba ofertă de formare 
profesionala continuă pentru adulţi la 
nivelul oraşului; 
• Insuficientă adecvare a 
calificărilor şi competenţelor la nevoile 
pieţei muncii în oraş; 
• Slaba adaptare a ofertei de 
educaţie şi de formare înainte de angajare 
şi la locul de muncă; 
• Gradul scǎzut de implicare a 
partenerilor sociali în programele 
specifice de dezvoltare a resurselor 
umane; 
• Nivelul scǎzut de participare la 
Formare Profesionala Continuă; 
• Parteneriate eficiente limitate 
între universitǎţi şi centre de cercetare şi 
tehnologice şi întreprinderile din oraş; 
• Cultura antreprenorialǎ limitatǎ; 
• Insuficientă integrare a grupurilor 
vulnerabile în educaţie, formare şi pe 
piaţa muncii formală; 
• Insuficientă dezvoltare a 
serviciilor comunitare care să răspundă 
nevoilor  persoanelor aparţinând 
grupurilor vulnerabile. 
Sănătate 
• Ambulatoriul din cadrul 
Spitalului orăşenesc neadecvat cerinţelor; 
• Lipsa unor centre de zi destinate 
persoanelor vulnerabile.  
Salubritate 
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• Dotări necorespunzătoare ale 
serviciului;  
• Lipsa unor proiecte de dezvoltare; 
• Regulament de salubritate 
ineficient; 
• Metode de lucru învechite.  
Transport în comun  
• Nu există serviciu public de 
transport în oraş.  
Situaţii de urgenţă  
• Personal insuficient;  
• Dotări insuficiente; 
• Lipsa unui sistem electronic 
pentru  alarmarea populaţiei în caz de 
calamităţi; 
• Lipsa unui sistem centralizat de 
comunicare operativă între formaţiile de 
intervenţie şi instituţiile abilitate ale 
statului.   
Primăria  
• Nu există o unitate de 
implementare proiecte care să asigure 
implementarea portofoliului de proiecte.  

Protecţia mediului 
• Tendinţa de reducere a numărului 
de depăşiri a poluanţilor;  
• Sistem de încălzire bazat pe gaze 
naturale în toată localitatea;  
• Reţea hidrografică bogată; 
• Apă de calitate corespunzătoare 
distribuită în reţea;  
• Deţinerea unor suprafete în arii 
naturale protejate; 
• Diversitate biologică ridicată; 
• Un sit declarat ca parte integrantă 
a reţelei NATURA 2000 pe Someşul 
Mare;  
• Suprafaţă relativ scăzută de soluri 
degradate; 
• Potenţial turistic ridicat, generat 
de existenţa peisajelor cât şi  de 
menţinerea tradiţiilor specifice zonei; 
• Implicarea în cadrul Asociaţiei 
Pro Someş.  
 
 

• Nivelul relativ scăzut al 
investiţiilor, după 1990, în toate 
sectoarele de mediu comparativ cu 
necesarul de investiţii pentru 
conformarea cu standardele europene; 
• Surse punctuale multiple de 
poluare datorate centralelor de 
apartament; 
• Lipsa unui sistem integrat de 
gestiune a deşeurilor; 
• Infrastructura precară pentru 
colectarea, transportul şi eliminarea 
deşeurilor; 
• Slaba conştientizare a populaţiei 
şi a agenţilor economici privind 
gestionarea adecvată a deşeurilor; 
• Proporţie ridicată a cantităţii de 
deşeuri care se produce şi se depozitează; 
nivel redus al colectării selective a 
deşeurilor; insuficienta dezvoltare a 
pieţei de reciclare şi valorificare a 
deşeurilor; 
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• Sistem incipient de colectare 
selectivă a deşeurilor menajere; 
• Degradarea cursurilor de apă în 
aval de staţia de epurare; 
• Lipsa reţelelor de canalizare în 
zone cu reţele de alimentare; 
• Infrastructura insuficientă pentru 
conservarea biodiversităţii; 
• Suprafaţă scăzută a spaţiilor verzi 
raportată la numărul de locuitori ai 
comunităţii;  
• Legislaţie complexă în domeniul 
protecţiei mediului; 
• Capacitatea administrativă 
insuficientă, la nivel local, în 
implementarea legislaţiei de mediu; 
• Slabă implementare a sistemului 
de calitate a mediului (ISO 14001); 
• Capacitate scăzută de accesare a 
fondurilor europene şi de a elabora 
proiect;  
• Slabă comunicare între instituţiile 
cu atribuţii de mediu şi ONG-uri; 
• Absenţa unor priorităţi şi a unui 
calendar public pentru activităţile de 
mediu; 
• Lipsa unor politici locale în 
domeniul protecţiei mediului.  

Oportunităţi Ameninţări 
Cooperare teritorială 

• Există, la nivel de judeţ, un 
proiect în faza de implementare 
Masterplan pentru depozitarea deşeurilor 
şi  o asociaţie a fost constituită pentru 
implementarea acestuia , asociaţie din 
care face parte şi Primăria oraşului 
Năsăud; 
• Proiectul de refacere şi 
consolidare drum DN17C Km 63+ 
000+73+549; km 73+576+74+749; Km 
74+901+81+293 între localităţile Romuli 
şi Moisei; 
• Modernizarea reţelei de transport 
inter-judeţene (DN17); 
• Dezvoltarea capacităţii de 

• Creşterea în viitor a disparităţilor 
în dezvoltarea oraşului faţă de 
Municipiul Bistriţa şi alte localităţi 
similare din regiune; 
• Migraţia masivă a forţei de 
muncă; 
• Mobilitatea forţei de muncă spre 
zone mai dezvoltate şi mai atractive (ex.  
Nokia); 
• Dezvoltarea inadecvată şi 
neechilibrată a reţelelor de transport şi 
rămânerea oraşului în afara reţelelor de 
transport importante;  
• Neconcordanţa dintre creşterea 
valorilor de trafic şi fondurile alocate 
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transport persoane şi cargo a aeroportului 
Cluj-Napoca. 

 
 

pentru întreţinerea drumurilor; 
• Degradarea infrastructurii 
existente; 
• Realizarea unor lucrări de 
infrastructură fără a ţine seama de 
presiunea pe care o introduc asupra 
mediului; 
• Legislaţia în vigoare care 
afectează capacitatea autorităţii locale de 
a decide participarea în diferite proiecte 
(OG37 din 26 martie 2008 privind 
reglementarea unor măsuri din domeniul 
bugetar).  

Demografie 
• Ţintele stabilite la Barcelona 
pentru servicii de îngrijirea copilului 
(33% pentru 0-3 ani, 90% pentru  3-6 
ani);  
• Consiliul Europei a creat Alianţa 
Europeană pentru Familii pentru a 
promova schimbul de bune practici;  
• Crearea unui grup consultativ UE 
format din experţii guvernamentali în 
demografie;  
• Observatorul Familial dezvoltat 
de Eurofound în Dublin; 
• Proiect comun cu OECD privind 
baza de date a familiei; 
• Al doilea Forum Demografic 
European şi Al Doilea  Raport 
Demografic, planificat pentru sfârşitul lui 
2008; 
• Alinierea legislaţiei naţionale la 
acquis-ul comunitar;  
• Flexi securitatea;  
• Politica de responsabilizare 
socială corporativă.  

• Stagnarea  economiei locale, 
regionale şi naţionale; 
• Legislaţia privind asigurările 
sociale;  
• Furnizarea neadecvată a 
serviciilor publice (îngrijiri pediatrice, 
creşe, grădiniţe, locuinţe sociale, 
transport) ; 
• Mentalitatea tinerilor care nu 
doresc copii până la împlinirea carierei;  
• Politica locală neadecvată privind 
demografia;  
• Creşterea preţurilor pentru 
educaţie şi scolarizarea copiilor de vârstă 
şcolară şi preşcolară.  
 

Dezvoltare socio-economică 
• Integrarea UE va asigura 
oportunitatea finanţărilor pe probleme 
asociate competitivităţii economice; 
• Interesul unor dezvoltatori 
imobiliari; 
• Creşterea numărului de firme 
străine interesate să investeasca în 

• Întârzieri în finalizarea 
Autostrăzii Borş-Braşov; 
• Migrarea forţei de muncă înalt 
calificate spre alte zone şi regiuni din ţară 
şi din străinătate; 
• Chiriile spaţiilor industriale şi 
preţul terenului sunt în creştere 
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regiune;  
• Dezvoltarea turismului; interesul 
crescut al turiştilor străini; 
• Reorientarea băncilor în vederea 
sprijinirii şi dezvoltării sect. IMM prin 
diversificarea serviciilor şi a creditelor 
pentru aportul propriu la proiecte 
finanţate din fonduri structurale;  
• Dezvoltarea comerţului 
electronic; 
• Tendinţa crescută a mediului 
universitar de colaborare cu mediul 
economic; 
• Extinderea prevăzută a autostrăzii 
Borş - Braşov până la Dej;  
• Modernizarea DN 17 Bistriţa- 
Cluj Napoca.  

accelerată; 
• Ritmul de dezvoltare a reţelei de 
şosele în zona este redus şi nu reprezintă 
o prioritate pentru guvern; 
• Ierarhizarea impementării 
lucrărilor de alimentare cu apă şi 
canalizare şi alocarea surselor la sfârşitul 
perioadei bugetare 2007-2013; 
• Nu există suficiente structuri de 
susţinere a afacerilor.  
 

Utilităţi publice 
• Posibilitatea accesării de fonduri 
prin Programul Operaţional Sectorial de 
Mediu  2007-2013 atât în zona de 
extindere a utilităţilor cât şi în cea de 
reabilitate şi modrenizare; 
• Oraşul Năsăud este cuprins în 
proiectul major Alimentare cu apă şi 
evacuarea apelor uzate în judeţul Bistriţa 
Năsăud pentru lucrări de reabilitare şi 
extindere a reţelelor;  
• Există programe de extindere şi 
modernizare a reţelei de distribuţie a 
energiei electrice. 

• Incertitudinea accesării efective a 
fondurilor europene şi asigurării 
finanţării lucrărilor de investiţii; 
• Posibile dificultăţi în asigurarea 
cofinanţării generate de OG 37/2007; 
• Posibile dificultăţi în desfăşurarea 
efectivă a lucrărilor (condiţii de trafic sau 
meteo); 
• Lipsa unei Unităţi de 
Implementare Proiecte, performante, la 
nivelul Primăriei.  
 

Servicii publice 
• Noi surse de investiţii – Fondurile 
Structurale; 
• Posibilitatea preluării finanţării 
sistemului de învăţămant de către 
Consiliul Judeţean;  
• Creşterea cererii interne pentru 
servicii şi produse;  
• Dorinţa de implicare a mediului 
economic local; 
• Creşterea importanţei economiei 
bazate pe cunoaştere;  
• Restructurarea sistemului 
educaţional;  

• Tendinţa demografică 
nefavorabilă; 
• Capacitatea de absorbţie limitată 
a fondurilor structurale/adaptarea dificilă 
la cerinţele fondurilor structurale; 
• Migraţia externă a lucrătorilor 
calificaţi şi/sau a lucrătorilor cu un nivel 
educaţional superior; 
• Competitivitatea economică şi a 
întreprinderilor scăzută în comparaţie cu 
partenerii din UE, cu consecinţe în 
crearea locurilor de muncă şi astfel în 
diminuarea atractivităţii educaţiei şi 
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• Participarea crescută la educaţia 
postuniversitară;  
• Continuarea procesului de 
descentralizare a serviciilor publice; 
• Existenţa cooperării şi a 
parteneriatelor între diferiţi actori în 
educaţie şi formare în vederea asigurării 
accesului extins pe piaţa muncii; 
• Întărirea sectorului ONG-urilor;  
• Posibilitatea generalizării 
experienţelor şi bunelor practici obţinute 
în programele de preaderare privind 
accesul la educaţie şi dezvoltarea 
resurselor umane din educaţie, 
modernizarea educaţiei şi formării 
profesionale şi tehnice, precum şi a celor 
obţinute în cadrul Programelor 
Comunitare. 

formării; 
• Creşterea nivelului sărăciei 
determinate de creşterea preţurilor 
produselor şi serviciilor; 
• Lipsa atractivităţii carierei 
didactice; 
• Posibilitatea creşterii inechităţilor 
în furnizarea educaţiei şi formării 
profesionale, ca rezultat al procesului 
descentralizării; 
• Slaba capacitate managerială a 
autorităţilor administraţiei locale şi din 
învăţământ în promovarea şi susţinerea 
reformelor, a unei reglementări mai bune 
şi a unei bune guvernări; 
• Starea precară de sănătate a 
populaţiei. 

Protecţia mediului 
• Rezolvarea gestionării deşeurilor 
la nivel judeţean prin Proiectul „Sistem 
Integrat de Gestionare a Deşeurilor”; 
• Acoperirea cu reţele de apă şi 
canalizare prin  Master Planul 
„Municipal Services Project – Contract 
2” pentru o serie de localităţi; 
• Cadru legislativ complet în 
domeniul protecţiei mediului; 
• Asistenţă tehnică disponibilă 
pentru pregătirea unui portofoliu 
consistent de proiecte în vederea 
finanţării prin POS (cu suport PHARE, 
ISPA şi bugetul de stat); 
• Utilizarea fondurilor UE ca o 
contribuţie importantă pentru 
îmbunătăţirea standardelor de mediu şi în 
România; 
• Creşterea standardelor de viaţă şi 
a oportunităţilor economice prin 
asigurarea unor servicii publice de 
calitate, prin remedierea siturilor poluate, 
prin reducerea riscurilor la dezastre 
naturale; 
• Descentralizarea în ceea ce 
priveşte managementul programelor de 
mediu; 

• Poluarea mediului datorită 
capacităţilor financiare reduse a 
sectorului industrial şi a persoanelor 
fizice de a investi în protecţia mediului; 
• Creşterea numărului de maşini 
comparativ cu infrastructura rutieră 
actuală; 
• Descărcarea în reţeaua de 
canalizare a unor ape care nu se 
încadrează în normele NTPA; 
• Presiune crescută a dezvoltării  
economice asupra biodiversităţii; 
• Distrugerea unor bogaţii naturale 
datorită neinformării corecte a  
      publicului în vederea practicării 
turismului ecologic;  
• Afectarea ecosistemului datorită 
extinderii oraşului;  
• Afectarea peisajului datorită 
realizării unor construcţii cu regim de 
înalţime mare;  
• Depozitul de deşeuri neecologizat 
conform prevederilor legale din lipsă de 
fonduri; 
• Organizarea unor sărbatori anuale 
care au impact negativ asupra calităţii 
mediului; 



 194

• Aplicarea principiului 
parteneriatului în luarea deciziilor în 
domeniul protecţiei mediului; 
• Dezvoltarea unor planuri de 
investiţii pe termen lung în condiţiile 
dezvoltării durabile; 
• Implementarea legislaţiei cu 
privire la introducerea celor mai bune 
tehnologii disponibile în infrastructura de 
mediu; creşterea eficienţiei utilizării 
resurselor şi a energiei; 
• Oportunităţi pentru investiţii 
private şi comerţ; 
• Abordarea privind ciclul de viaţă 
al produsului în contextul 
managementului integrat al deşeurilor; 
• Dezvoltarea unei pieţe viabile de 
reciclare a deşeurilor/materiei prime 
rezultate din procesarea deşeurilor; 
• Introducerea surselor regenerabile 
de energie; 
• Dezvoltarea de Parteneriate 
Public-Private pentru sectorul de mediu; 
• Dezvoltarea turismului ecologic. 
 

 

• Populaţie agresivă faţă de factorii 
de mediu (apă, aer, sol, vegetaţie); 
• Dificultăţi de natură 
organizatorică, politică şi financiară, 
determinate de procesul de regionalizare; 
• Dificultăţi în susţinerea costurilor 
de investiţie a proiectelor în domeniul 
infrastructurii de mediu;  
• Costuri ridicate pentru 
conformarea cu standardele europene 
privind schimbul de tehnologii şi 
folosirea Best Available Technique (Cea 
mai bună soluţie tehnică); 
• Presiunea crescută asupra 
biodiversităţii şi calităţii aerului în 
corelare cu creşterea economică; 
• Ineficienţa investiţiilor pe termen 
scurt şi mediu pentru reducerea riscurilor 
de dezastre naturale care pot provoca 
pagube materiale şi umane importante; 
• Disponibilitatea terenurilor pentru 
dezvoltarea infrastructurii de mediu; 
• Utilizarea neadecvată a fondurilor 
UE, fără luarea în considerare a 
posibilelor efecte asupra mediului şi 
biodiversităţii, de exemplu pentru 
dezvoltarea infrastructurii care conduce 
la fragmentarea habitatelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul III 

Viziunea de dezvoltare a 
oraşului Năsăud 
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3.1 Stabilirea viziunii de dezvoltare  
 
3.1.1 Propunere  
 
 
 În urma analizelor şi dezbaterilor organizate la nivel local a fost creionată o 
viziune de dezvoltare a oraşului Năsăud pornind de la următoarele elemente: 
 

• importanţa  oraşului, în plan regional, ca pol local de creştere; 
• importanţa construcţiei unei comunităţi primitoare, a unui mediu local 

plăcut pentru locuitori, pentru vizitatori şi pentru cei care studiază aici; 
• potenţialul turistic al oraşului;  
• necesitatea structurării unei administraţii locale eficiente, eficace, 

transparente şi responsabile faţă de nevoile comunităţii; 
• importanţa implicării cetăţenilor, ca factor de stimulare al dezvoltării 

comunitare; 
• dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat, inovativitate, 

dinamism şi implicare în viaţa comunităţii; 
• importanţa crescută şi recunoscută a  responsabilitaţii sociale;  
• importanţa administrarii oraşului pe baza bunei guvernanţe. 

  
 

 Strategia propusă pentru dezvoltarea durabilă a oraşului Năsăud s-a raportat la 
mediul existent, bazandu-se pe  analiza efectuată asupra documentelor strategice de nivel 
european, naţional şi regional şi  corelarea rezultatelor obţinute  cu date statistice, sondaje 
de opinie şi alte analize. În  final, a rezultat profilul  strategic al oraşului, profil prin care 
se înţelege totalitatea trăsăturilor  locale ce sunt susceptibile a afecta pozitiv sau negativ 
dezvoltarea oraşului Năsăud. 
 
 
Caracteristicile pozitive identificate sunt :  
 

• Existenţa unui potenţial foarte mare, nevalorificat încă la capacitate 
maximă, în domeniul turismului; 

• Existenţa unui potenţial crescut în domeniul social şi cultural;  
• Deschiderea  spre colaborare a administraţiei publice locale a oraşului;  
• Deschiderea spre un antreprenoriat durabil ţintit spre dezvoltarea 

serviciilor şi a unei producţii industriale curate care să nu afecteze mediul 
înconjurător;  

• Un brand local recunoscut: “Oraşul academicienilor”, dar nu îndeajuns 
folosit;  

• Un sistem tradiţional şi recunoscut de învăţământ.   
  
 
Caracteristicile negtive identificate au inclus constrângeri severe datorate: 
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• poziţionării geografice, oraşul  situându-se în afara unor coridoare 
europene  care asigură accesibilitatea faţă de ceilalţi poli naţionali de 
creştere, ceea ce conduce la deficienţe în racordarea la  căile majore de 
transport (ex. lipsa unei variante finale a centurii de ocolire a oraşului), 
neprevederea realizării unei autostrăzi în zonă;  

• insuficienta coordonare între actorii din cadrul comunităţii, dar şi 
necoordonare intercomunitară ( concurenţa continuă cu municipiul 
Bistriţa); 

• gestionarea deficitară a resurselor locale;  
• calitatea serviciilor oferite cetăţenilor; 
•  migraţia forţei de muncă;  
• problemelor majore legate de resursele umane ( productivitate scăzută, 

acces limitat la formare profesională continuă, etc);  
• accesul limitat, pentru o bună parte a comunităţii, la informaţie şi servicii; 
• slaba reprezentare şi promovare a intereselor oraşului la nivel naţional şi 

internaţional. 
 

Viziunea propusă pentru dezvoltarea oraşului Năsăud pune în evidenţă o intenţie 
asupra direcţiei în care se doreşte condus oraşul  într-un interval de timp bine definit.  
 În urma procesului parcurs  s-au desprins următoarele concluzii care au stat la 
baza creionării acestui document strategic: 
 

→ Departe de a fi doar o problemă a autorităţilor locale, dezvoltarea oraşului  ţine 
de voinţa şi capacitatea întregii comunităţi de a defini obiective strategice şi de a 
le transpune în proiecte viabile; 
→ Oraşul Năsăud se confruntă cu probleme specifice unui oraş în plină 
restructurare  şi regasire a locului în cadrul judeţului şi al regiunii; 
→ Comunitatea locală, în ansamblul său,  trebuie să-şi asume un rol mai activ 
privind responsabilităţile sale  ca pol local de dezvoltare , iar una din soluţii  ar fi 
crearea unor asociaţii şi/ sau creşterea capacităţii asociaţiilor existente  de a 
gestiona o parte din problemele comunităţilor din raza sa de influenţă; 
→ Oraşul Năsăud trebuie să îşi asume cu adevărat rolul local  pe care îl reclamă 
actionand strategic în domeniile în care detine avantaje considerabile: învăţământ, 
sănătate, cultură, etc); 
→ Oraşul Năsăud deţine în continuare un potenţial deosebit în ceea ce priveşte 
dezvoltarea unor activităţi economice “tradiţionale”(industria usoară, industria 
lemnului, industria maselor plastice ) ,  dar se poate baza şi pe o resursă umană în 
domenii precum turism, servicii etc; 
→ Creşterea calităţii vieţii pentru intreaga comunitate este un obiectiv strategic 
indispensabil dezvoltării viitoare a oraşului, la fel ca şi egalitatea de sanse şi 
incluziunea socială; 
→ Existenţa unei administraţii publice performante este esenţială pentru 
dezvoltarea strategică a oraşului şi a influenţei lui zonale; 
→ Succesul strategiei la nivel tactic şi operaţional depinde de implementarea 
bunei guvernari la nivelul comunităţii utilizând  principiile  acesteia: 

• Participare ( ex. La luarea deciziilor); 
• Legalitate; 
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• Transparenţa în luarea deciziilor;  
• Responsabilizare;  
• Orientarea spre consens;  
• Echitate socială şi incluziune; 
• Eficienţa şi eficacitate; 
• Responsabilitate financiară.   

 
→Responsabilitatea socială implică nivelul până la care se menţine un echilibru 
între dezvoltare economică, echitate socială şi protecţia mediului. 

 
Probleme generale: 
 

• Dezvoltarea necontrolată a oraşului; 
• Diferenţierile  care apar între planificarea strategiei  şi implementarea 

acesteia; 
• Tendinţele si potentialul de dezvoltare sunt dificil de prevazut şi exprimat în 

documentaţii urbanistice pe termen lung; 
• Complementaritatea proiectelor de infrastructură cu proiecte din alte domenii 

ca de exemplu: incluziune socială, competitivitate economica, dezvoltarea 
resurselor umane; 

• Păstrarea unui echilibru între dezvoltarea economică şi protecţia mediului;  
• Încadrarea în strategiile de dezvoltare la nivel regional şi naţional şi relevanţa 

faţă de acestea;  
• Dezvoltarea capacităţii personalului din administraţia publică locală de a 

gestiona şi implementa proiecte complexe. 
 
Probleme specifice: 
 

• Distrugerea zonelor/ caldirilor cu valoare patrimonială, estetică, identitară aşa 
cum este mentionat în PUG; 

• Agresarea şi diminuarea domeniului public şi a celui de folosinţă publică; 
• Somesul Mare  este desconsiderat în dezvoltarea oraşului Năsăud; 
• Problemele legate de închiderea gropii de deşeuri contravin dezvoltării 

durabile; 
• Traficul ieşit de sub control (management neadecvat al traficului); 
• Lipsa unor zone de petrecere a timpului liber;  
• Reţeaua stradală necorelată cu scopurile de dezvoltare spaţială; 
• Oferta de formarea profesionala pentru adulti este redusa; 
• Lipsa terenurilor şi cladirilor  pentru dezvoltare economico-socială; 
• Lipsa conectivităţii şi accesibilităţii teritoriale: Năsăud-ul  este parţial izolat 

economic; 
• Servicii de comerţ şi alimentaţie publică fără personalitate şi lipsite de 

calitate; 
• Servicii turistice si hoteliere insuficiente si de slabă calitate; 
• Oraşul nu are o viaţă proprie lipsesc dotările necesare (sala de teatru, ştrand, 

patinoar,  etc..). 
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Principii de abordare a strategiei: 
 

• Au fost utilizate  documentaţiile,  şi studiile  privind dezvoltarea şi valorile 
patrimoniale ale oraşului Năsăud; 

• Consultarea  actorilor locali privind dezvoltarea oraşului;  
• Asigurarea continuităţii în dezvoltare -  planificare – implementare; 
• Asigurarea controlului dezvoltării; 
• Prioritizarea intervenţiilor functie de tripla constrângere: resurse financiare, 

resurse umane, timp;  
• Clarificarea permisivităţii intervenţiilor (în conformitate cu PUG  şi PLAM) : 

zone cu restricţie totală până la clarificarea situaţiei existente şi/sau a 
planurilor pentru viitor; zone cu restricţionări complexe; zone cu restricţionare 
moderată; zone permisive. 

 
 
3.1.2 Factori catalizatori ai dezvoltării socio-economice a Oraşului 

Năsăud  
 
 
Dezvoltarea urbană durabilă. 
 
 Durabilitatea dezvoltării,  presupune asigurarea unui echilibru între dezvoltarea 
economică pe termen mediu şi lung care să asigure o dezvoltare socio/culturală  
echilibrată , un consum de resurse naturale şi un mediu curat de care să se poată bucura  
generaţiile viitoare 1 

În acest context Strategia dezvoltării durabile  a oraşului Năsăud  pe perioada 
2007- 2013 a ţinut seama de urmatoarele planuri: 
 
 

Tabel nr. 3.1.a 
 

Orasul si Comunitatile 
învecinate  

Schimbarea planificată împreună cu comunităţile din 
zona de influenţă a orasului    

Particularitati ale locului  Construcţie pe baza moştenirii culturale şi naturale şi 
prezervarea acestora   

Comunităţi puternice  Capacitate crescută de a schimba oamenii şi 
organizaţiile   

Accesibilitate  Organizarea transportului si mobilitate 
Oportunitatea locului  Încurajarea dezvoltării economice şi  a comerţului   

Spatii deschise  Mentinerea şi dezvoltarea parcurilor, pieţelor şi a 
drumurilor  care sprijină  activităţile şi viata,  publice 

Proiectare urbana  Asigurarea unui mediu bazat pe calitate   
 

                                                 
1 Comisia Brutland  
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La temelia acestora stau următoarele principii: 

→ promovarea coeziunii sociale şi teritoriale atât în cadrul oraşului, cât şi în 
relaţiile cu zona de influeta  în vederea unei dezvoltări echilibrate; 
→ optimizarea accesului în zona periurbană ( Liviu Rebreanu si Lusca) , prin 
adoptarea unor politici de modernizare a cailor de transport;  
→ decizii privind conservarea mediului în echilibru cu  dezvoltarea  economica  
(asumarea unei creşteri economice echilibrate şi impunerea utilizării tehnologiilor 
de producţie cele mai bune –BAT, precum si implementarea pricipiului poluatorul 
plateste ); 
→ creşterea nivelului de trai al populaţiei ca urmare a relansării  economice şi a 
îmbunătăţirii situaţiei diverselor aspecte sociale; 
→ asigurarea unei apărări egale a intereselor locuitorilor indiferent de statusul lor 
economic; 
→ asigurarea unor conditii de viata corespunzatoare populatiei cu venituri reduse 
inclusiv a populatiei rroma; 
→ stabilirea şi încurajarea domeniilor dezirabile de dezvoltare locală şi 
descurajarea celor ce nu sunt avantajoase urbanistic, social şi ecologic pe termen 
lung: accent pe activităţi în sfera educaţională, culturală, servicii, turism ;evitarea 
instalării industriei poluante; 
→ proiectarea urbana : proiectarea spatiilor publice, a strazilor, parcurilor, 
pietelor astfel incat ele sa satisfaca cerintele locuitorilor si sa asigure un ambient 
placut;  
→ exploatarea echilibrată a resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii 
precum şi a excepţionalei zestre culturale în contextul promovării unui turism 
durabil (accent pe turism cultural si de nisa ). 
 

In formularea viziunii de dezvoltare la nivel local s-a tinut cont de: 

 
 
3.1.3 DOCUMENT REGIONAL SECTORIAL DE PROGRAMARE : 

DEZVOLTAREA TURISMULUI IN REGIUNEA NORD-VEST 
2007-20132 

 
       Viziunea de dezvoltare pe termen lung a Regiunii Nord-Vest (2027)  
 

,,Comunitatile din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) inteleg sa 
valorifice impreuna, respectand principiile dezvoltarii durabile resursele naturale, 
materiale, umane, traditiile istorice si interculturale in scopul unei dezvoltari sustinute, 
constante, care face din Transilvania de Nord una dintre cele mai dinamice regiuni 
europene. 

Regiunea Transilvaniei de Nord, prin amplasarea si dotarile sale infrastructurale 
indeplineste un rol strategic, de deservire logistica, a teritoriilor de la Vestul, Estul, Sudul 
si Nordul sau. 
 

                                                 
2 ADR NORD VEST  
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Domeniile de excelenta ale regiunii, care se disting prin potentialul lor inovativ, 
“dezvoltare tehnologica” si pozitionarea pe pietele europene a produselor regionale sunt: 
agricultura, industria alimentara si a bunurilor de consum (mobilier si confectii), industria 
de masini si echipamente, turismul si IT&C. 

Regiunea dispune de un valoros capital uman, sistemele de educatie si formare 
continua a adultilor si invatamant universitar fiind recunoscute la nivel international. 
  Cetatenii regiunii se disting prin mentalitatea lor inovativa, cooperanta, ceea ce, 
alaturi de un nivel de al calitatii vietii ridicat (cu un PIB de 55% din media europeana) 
face din Transilvania de Nord una dintre destinatiile preferate de investitori si turisti in 
Europa Centrala si de Est”. 
 
Obiective strategice de dezvoltare pe termen lung 
 

Pentru ca Regiunea de dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord) sa ajunga asa 
cum ne dorim in 2027, este necesar ca in prima perioada de programare 2007-2015 (din 
cele trei care vor decurge pana la termenul stabilit in viziune) sa fie atinse urmatoarele 
obiective strategice: 

1. Cresterea competitivitatii economiei regionale prin stimularea activitatilor 
inovative in scopul obtinerii de produse cu valoare adaugata ridicata, mai ales in 
sectoarele prioritare; 
2. Asigurarea securizarii accesului la coridoarele europene si dezvoltarea 
infrastructurii suport pentru sustinerea activitatilor economice si sociale ale 
polilor de dezvoltare din regiune; 
3. Dezvoltarea resurselor umane pentru cresterea gradului de ocupare pe piata 
muncii, prin modernizarea invatamantului, dezvoltarea de abilitati antreprenoriale 
si promovarea educatiei adultilor si a formarii continue. 
 

3.1.4 DOCUMENT DE PROGRAMARE DEZVOLTAREA 
RESURSELOR UMANE TRANSILVANIA DE NORD 2007-
20133 

 
OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG 
(2027) 

• Dezvoltarea de avantaje comparative prin investitii in sectoarele de 
excelenta ale regiunii; 

• Racordarea Regiunii la fluxurile internaţionale de mărfuri, turişti, 
investiţii, informaţii şi valori culturale si asigurarea rolului de deservire ca 
,,regiune logistica”; 

• Creşterea investiţiilor în capitalul uman şi social al Regiunii, în vederea 
asigurării suportului pentru o dezvoltare durabilă; 

• Creşterea eficienţei economiei rurale, conservând totodată calitatea 
mediului şi patrimoniul etnofolcloric extrem de bogat al Regiunii; 

• Transformarea centrelor urbane în spaţii de influenţă şi de atracţie 
regională şi trans-regională. 

La nivel judetean, in anul 2003 a fost stabilita o viziune de dezvoltare, dupa cum 
urmeaza: 
                                                 
3 Sursa ADR NORD VEST  
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“Până în anul 2010, prin valorificarea superioară a problemelor de ordin ecologic 
în context local şi susţinerea dezvoltării:  

(a)  turismului – cu accent pe turismul integrat şi valorificarea miturilor, 
tradiţiilor  şi elementelor unicat cu impact internaţional; 

(b) producţiei agricole de tip ecologic; 
(c) producţiei industriale curate;  
(d) produselor industriale inovative – cu accent pe produse industriale 

ecologice;  
(e) resurselor umane; 
(f) exportului. 

  

Judeţul Bistriţa-Năsăud îşi propune să transforme într-un avantaj competitiv 
caracterul său de judeţ agro-industrial, iar prin rezultatele obţinute să determine crearea şi 
consolidarea unei imagini de marcă –aceea de zonă turistică-agricolă-industrială 
ecologică – atât la nivel naţional cât şi internaţional, imagine care să sprijine apoi 
dezvoltarea durabilă pe termen lung. Avantajul competitiv creat va trebui să conducă la o 
nouă dimensiune a calităţii vieţii – în special în zona rurală, a stabilităţii sociale şi politice 
în judeţ”. 

 
 
Obiectivul major 
 Principiile directoare care vor sta la baza atingerii viziunii propuse sunt 

următoarele:  

(a) mediu competiţional între comunităţile locale (în care resursele financiare să 
fie alocate pe bază de proiecte fezabile şi planuri de afaceri bine 
fundamentate);  

(b)  inovaţie tehnologică în rândul agenţilor economici şi întreprinzătorilor 
particulari;  

(c) schimbarea mentalităţii şi atitudinii cetăţenilor în spiritul economiei de piaţă 
(asumare risc şi responsabilităţi, gândire activă, dinamică şi constructivă, 
respect reciproc);  

(d) eficienţă cât mai ridicată şi consecvenţă în derularea proiectelor de dezvoltare;  
(e) crearea de facilităţi care să atragă cât mai multe resurse externe; 
(f) promovarea exportului de produse cu valoare adaugată ridicată. 
 

Obiectivul major pe termen mediu la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, generat 
din strategia de dezvoltare durabilă, este acela de a îmbunătăţi calitatea vieţii cetăţenilor 
judeţului printr-o creştere economică reală care să acţioneze favorabil pe următoarele 
dimensiuni critice:  

(a) crearea de locuri de muncă suficiente, diversificate şi de calitate (se urmăreşte 
creşterea numărului populaţiei ocupate în industrie, turism şi servicii), 
reducerea ratei şomajului şi a numărului de persoane din categoriile 
defavorizate;  

(b) creşterea veniturilor populaţiei pentru asigurarea unui nivel de trai decent, 
diminuarea exodului peste hotare şi reducerea mortalităţii infantile;  
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(c) generarea unui mediu investiţional atractiv;   
(d) crearea premizelor favorabile pentru protecţia mediului înconjurător;  
(e) educaţia  şi formarea continuă pe parcursul întregii vieţi;  
(f) asigurarea unei coeziuni economico-sociale robuste. 
 

În urma unei analizei ample şi detaliate, a situaţiei ce caracterizează în prezent 
orasul Năsăud din punct de vedere social , economic si teritorial, precum şi în urma 
consultării atente şi cuprinzătoare a reprezentanţilor actorilor sociali reprezentativi din 
oras  s-a formulat următoarea viziune de dezvoltare : 

 

3.1.5 Propunerea nr. 1 
 
“Până în anul 2013, prin valorificarea superioară a oportunitatilor în context 

regional Oraşul Năsăud va susţine  dezvoltarea :  
(a) turismului; 
(b) infrastructurii locale;  
(c) producţiei industriale curate;  
(d) resurselor umane; 
(e) bunei guvernari. 
  
Devenind astfel unul dintre cele mai dinamice orase din punct de vedere turistic,  

cultural si de afaceri, la nivel regional in care oamenii traiesc muncesc si studiaza cu 
placere”. 

  

3.1.6 Propunerea nr. 2  
 
 Comunitatea  Năsăud-ului, pol local de creştere, întelege  să dezvolte un proces 
eficient de guvernanţă urbană bazat pe înnoire urbană, revitalizare sociala şi regenerare 
economică astfel încât oraşul să devină un loc plăcut în care oamenii să trăiască, să 
muncească şi să studieze; un oraş dinamic, deschis noului şi inovării care menţine 
tradiţiile şi cultură locală;  
  

  UUrrmmaarree  ddiissccuuţţiiiilloorr  ppuurrttaattee  ccuu  ppaarrttrriicciippaannţţiiii  llaa  ccoonnssuullttaarreeaa  ppuubblliiccăă  ddiinn  ddaattaa  ddee  
55..0055..22000088  aa  rreeiieeşşiitt  ccăă  cceeaa  ddee  aa  ddoouuaa  ffoorrmmuullaarree  eessttee  ppoottrriivviittăă  ppeennttrruu  oorraaşşuull  NNăăssăăuudd..    

VViizziiuunneeaa  ddee  ddeezzvvoollttaarree  aa  oorraaşşuulluuii  NNăăssăăuudd  eessttee::  

  

  

  

  
 
 
 
 

Comunitatea  Năsăudului, pol local de creştere, întelege  să dezvolte un proces 
eficient de guvernanţă urbană bazat pe înnoire urbană, revitalizare socială şi 
regenerare economică astfel încat oraşul să devinş un loc plşcut în care oamenii să 
trăiască, să muncească şi să studieze; un oraş dinamic, deschis noului şi inovării 
care menţine tradiţiile şi cultura locală; 
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3.2 Obiectivele strategice : 
  
 Rolul de pol local de dezvoltare  este slab conştientizat de locuitorii oraşului 
Năsăud,  atât din partea factorilor de decizie cât şi din cea a cetăţenilor simpli. Totuşi, 
orice strategie de dezvoltare a oraşului trebuie să ţină cont de acest impact regional . 
Oraşul Năsăud trebuie să-şi pecizeze în mod clar poziţia sa în cadrul judeţului şi să 
intreprindă toate demersurile pentru o dezvoltare integrată, adevată rolului său.  
În abordarea acestui demers se impune o colaborare strânsă cu Consiliul Judeţean Bistriţa 
Năsăud, cu ADR NV  sau cu Prefectura, reprezentantul guvernului  din teritoriu, precum 
şi cu instituţiile deconcentrate. 
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Objectiv 
Strategic  

focus SWOT  Nevoi 
Probleme 

Zona Ţintă Întregul 
Oraş 

Năsăud 
+ alte  

M1. Dezvoltarea capacităţii 
administrative 
 

- Gestionarea profesională a dezvoltării 
controlate a oraşului; 

- Promovare ineficientă în lipsa unui brand 
local; 

- Capacitatea redusă a personalului din primaria 
oraşului Năsăud de a gestiona şi implementa 
proiecte complexe; 

- Capacitatea administrativă insuficientă, la 
nivel local, în implementarea legislaţiei de 
mediu; 

- Gestionarea şi implementarea strategiei, 
monitorizare şi evaluare ; 

- Gestionarea eficientă a documentaţiilor de 
urbanism ) PUG, PUZ, Regulamente  

o menţinerea patrimoniului construit în 
vederea păstrării identităţii locale;  

o regulamentele de implementare a PUG 
nu sunt aprobate; 
 

 x x 

M2. Buna guvernare  - Foarte puţine fundaţii si asociaţii active în 
mediul social; 

- Mecanismul de consultare publică neadecvat  

 x x 

1.
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M3. Reţele de cooperare cu 
localităţile ţintă, şi cu capitala 
reşedinţă de judeţ 

-    Structurile şi mecanismele de dezvoltare 
proiecte în parteneriat, între oraşul Năsăud şi 
localităţile din zona de influenţă sunt slab 
reprezentate şi nu există un cadru robust de 
abordare (cu excepţia Asociaţiei Pro Someş 
care se află încă în faza de coagulare 

 

 x x 



 206

M4. Cooperarea cu  ADR-NV, 
cu Consiliul Judetean BN, cu 
Prefectura judeţului BN  

- Complementaritatea proiectelor de 
infrastructură cu proiecte din alte domenii; 

- Întărirea parteneriatului şi colaborării cu 
Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud 

- Colaborarea cu ADR NV privind integrarea 
Strategiei de dezvoltare a orşului în Strategia 
de dezvoltare regională; 

- Întărirea colaborărilor cu : CCIA BN, APIA, 
OCA, Prefectura Judeţului şi alţi actori 
interesaşi în dezvoltarea locală  

 x x 

M5 Clustere intre administratia 
publica, mediul economic, 
ONG-uri si mediul academic  

- Nu există colaborari cu mediul Universitar şi 
sau reţele de cercetare inter-regionale; 

- Parteneriate eficiente limitate între 
universitǎţi şi centre de cercetare şi 
tehnologice şi întreprinderile din oraş 

 x x 

M6 Cooperare Internaţională - Structuri şi mecanisme insuficient dezvoltate 
pentru extinderea relaţiilor externe ale 
oraşului; 

- Nu există forme de înfrăţire cu localităţi din 
alte ţări pe probleme economice, iar numărul 
celor existente pe probleme culturale-sociale 
sunt reduse; 

- Nu există politici clare de atragere a unor 
investiţii străine în oraş 

 x x 

M7 Accesibilitate  - Lipsa unui traseu de autostradă  apropiat, care 
să conecteze Oraşul Năsăud  şi zona sa 
periurbană la traficul rutier de mare viteză ; 

- Nu exista un drum funcţional  pe zona Năsaud 
- Sângeorz Băi - Rodna - Şanţ - Cârlibaba 
care să facă legătura direct pe DN18 cu 
regiunile din Estul României; 

 x x 
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- Drumul care face legătura cu DN1 prin Salva 
- Beclean este puternic afectat şi parţial 
nesigur pentru transport lipsind oraşul de o 
conectare corespunzătoare la traseul noii 
autostrăzi Transilvania;  

M2.1 Educaţie/Formare 
Profesionala Continuă  
 

- Ofertă scăzută privind  posibilităţi locale de 
formare profesională contină a adulţilor;  

- Infrastructura de educaţie şi formare 
profesională continuă parţial adevată;  

- Insuficientă adecvare a calificărilor şi 
competenţelor la nevoile pieţei muncii în 
oraş; 

- Slaba adaptare a ofertei de educaţie şi de 
formare înainte de angajare şi la locul de 
muncă; 

- Gradul scǎzut de implicare a partenerilor 
sociali în programele specifice de dezvoltare a 
resurselor umane; 

- Insuficientă integrare a grupurilor vulnerabile 
în educaţie, formare şi pe piaţa muncii 
formală; 

 x x 

M2.2 Cultură 
 

- Nu se organizează manifestări de renume 
regional sau naţional în domenii ca ştiinţă sau 
istorie 

- Nu există o evaluare a situaţiei monumentelor 
istorice şi a necesarului de investiţii ; 

- Distrugerea unor situri istorice pentru a face 
loc unor construcţii noi  

 x x 

M2.3 Sport şi timp liber   x x 
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M2.4 Incluziune socială  - Infrastructură neadecvată pentru persoanele 
vulnerabile: bătrâni, copii, persoane cu 

 x x 
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dizabilităţi 
- Abandonul şcolar în cadrul populaţiei de etnie 

rroma; 
M2.5 Sănătate publică  - Ambulatoriul din cadrul Spitalului orăşenesc 

neadecvat cerinţelor; 
 x x 

M2.6 Servicii sociale - Lipsa unor centre de zi destinate persoanelor 
vulnerabile  

- Locuinţe sociale insuficiente 

 x x 

Transport 
 

- Lipsa unei variante de ocolire a oraşului  
- Lipsa unei variante viabile de ocolire a 

Oraşului Năsăud . Traseul viitoarei şosele de 
centură este încă incert;  

- Drumurile judeţene şi comunale, în mare 
parte nu asigură o suprafaţă de rulare  
corespunză-toare pentru desfăşurarea unui 
trafic de călători şi de marfă în condiţii de 
siguranţă şi confort cât mai optime; 

- Proasta întreţinere a infrastructurilor aferente 
drumurilor (rigole de scurgere a apei pluviale, 
ziduri de susţinere, subdimensionarea şi 
colmatarea multor podeţe, marcajul foarte 
prost al drumurilor etc.); 

- Lipsa unor dalări ale rigolelor  şi îndiguiri ale 
pâraielor care traversează oraşul şi cartierele 
sale; 

- Nu există serviciu public de transport în oraş 

Cartierele 
Luşca şi 
Liviu 
rebreanu  

x x 

Servicii, comert, mestesuguri  - Preocupare scăzută pentru dezvoltarea 
meşteşugurilor tradiţionale; 

x x x 
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Turism  - Lipsa unor preocupări privind dezvoltarea 
turismului la nivel local  

- Număr insuficient de locaţii turistice ( un 

 x x 
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singur hotel parţial funcţional);  
- Locaţii de petrecere a timpului liber 

insuficiente; 
Dezvoltarea întreprinderilor 
productive, în special a 
sectorului IMM 

- Forţă de muncă insuficientă ca urmare a 
migraţiei a aproximativ 13% din populaţie; 

- Nu există politici clare de atragere a unor 
investiţii străine în oraş 

- Nivel ridicat al taxelor locale pentru mediul 
economic;  

- Nivel redus de productivitate, în special în 
industrie 

- Sistem cooperatist slab dezvoltat ca activitate 
economică;  

- Marketing slab performant la nivelul agenţilor 
economici; 

- Nu există politici locale privind dezvoltarea 
economică; 

- Insuficienţa tehnologiilor ecologice şi de 
ecologizare în procesele de fabricaţie a 
agenţilor economici; 

- Cultura antreprenorialǎ limitatǎ; 
- Slabă implementare a sistemului de calitate a 

mediului (ISO 14001) 

 x x 

Campanii de marketing 
teritorial  

- Insuficientă promovare a potenţialului 
oraşului  pentru investitori; 

 x  

Infrastructura de afaceri  - Nu există structuri de susţinere a afacerilor de 
tip incubator de afaceri, parc tehnologic, parc 
de afaceri, etc; 

 x  
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Alimentări cu apă şi ape 
menajere 
 

- Reţea de alimentări cu apă şi canalizare 
învechită şi insuficientă;  

- cartierele Liviu Rebreanu şi Luşca au 

Cartierele 
Luşca şi 
Liviu 

x  



 210

probleme majore privind alimentarea cu apă 
şi canalizarea; 

- Staţia de epurare este un potenţial poluator al 
apelor şi solului necesitând măsuri de 
reabilitare ; 

-  

Rebreanu 

Managementul integrat al 
deşeurilor 
 

- Gestionarea ineficientă a închiderii 
depozitului de deşeuri; 

- Organizarea de parteneriate pentru educarea 
populaţiei cu privire la colectarea selctivă a 
deşeurilor menajere 

- Identificarea unei zone corespunzătoare 
pentru platforma de transfer în cadrul noului 
proiect Masterpal pentru deşeuri;  

- Diseminarea informaţiei şi creşterea 
conştientizării privind metodele de producţie 
curată, precum şi măsuri de promovare a 
instrumentelor economice. 

- Instruirea agenţilor economici generatori de 
deşeuri pentru a  identifica, clasifica şi raporta 
corect datele privind deşeurile precum şi 
pentru a-şi stabili un sistem de gestionare 
adecvată a deşeurilor.  

- Corelarea costurilor de gestionare a deşeurilor 
cu noile sisteme integrate de gestionare a 
deşeurilor 

- Infrastructura precară pentru colectarea, 
transportul şi eliminarea deşeurilor 

 x x 

Salubrizare 
 

- Dotări necorespunzătoare ale serviciului  
- Lipsa unor proiecte de dezvoltare  
- Regulament de salubritate ineficient  

 x x 
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- Metode de lucru învechite 
Spatii verzi  - Suprafaţă scăzută a spaţiilor verzi raportată la 

numărul de locuitori ai comunităţii  
 x x 

Situri protejate  - Eficientizarea activităţilor în Parcul Naţional 
Munţii Rodnei; 

- Protejarea sitului Natura 2000 pe Someşul de 
Sus  

 x  

Servicii sociale  - Insuficientă dezvoltare a serviciilor 
comunitare care să răspundă nevoilor  
persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile 

 x  

Serviciul public privind situaţii 
de urgenţă  

- Personal insuficient  
- Dotări insuficiente 
- Lipsa unui sistem electronic pentru  alarmarea 

populaţiei în caz de calamităţi 
- Lipsa unui sistem centralizat de comunicare 

operativă între formaţiile de intervenţie şi 
instituţiile abilitate ale statului   

 x x 

Evidenta informatizată  a 
persoanei  

- Nu este în măsură să pună la dispoziţie date   
      relevante pentru oraş 

 x x 
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3.2.1 Obiectivul general 1: Cooperare şi parteneriate 
 
Obiective specifice: 
 
 

- Creşterea capabilităţii administraţiei  de a gestiona dezvoltarea oraşului; 
- Dezvoltarea şi implementarea unei bune guvernări la nivel local; 
- Crearea de reţele de cooperare cu localităţile ţintă, şi cu capitala reşedinţă de 

judeţ; 
- Întărirea  cooperarii  cu  ADR-NV, cu Consiliul Judetean BN, cu Prefectura 

judeţului BN în scopul dezvoltării locale durabile; 
- Dezvoltarea de clustere intre administratia publica, mediul economic, ONG-

uri si mediul academic; 
- Dezvoltarea Cooperării  Internaţionale şi a legăturilor externe ale oraşului; 
- Dezvoltarea accesibilităţii înspre şi dinspre oraş şi crearea legăturilor cu 

ceilalţi poli locali şi regionali de creştere. 
 
 Măsuri planificate şi proiecte componente  
 

1.1 Dezvoltarea capacităţii administrative a Primăriei oraşului Năsăud  
a) Gestionarea profesională a dezvoltării controlate a oraşului  
Descrierea proiectului: Instruirea specialiştilor implicaţi în procesul de formulare 
a politicilor publice în administraţia publică locală. 
Actori implicaţi/responsabili: 

Salariaţii primăriei 
Consilieri locali 
Organe alese  
SGC  
Direcţii descentralizate 

Termen de realizare: 2010  
Resurse : Programul Operaţional Sectorial Creşterea capacităţii administrative 
Domeniul major de intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor 
la nivel politico-administrativ 
b) Creşterea capacităţii personalului din primaria oraşului Năsăud de a 
gestiona şi implementa proiecte complexe 
Descrierea proiectului: Constituirea unei Unităţi de implementare proiecte (UIP) 
la nivelul Primăriei oraşului Năsăud şi formarea profesională a acestora în 
domeniul managementului de proiect. Dezvoltarea competenţelor personalului 
Primăriei oraşului precum şi a consilierilor locali nou aleşi privind problemele de 
administrare urbană  
Actori implicaţi/responsabili: 

Salariaţii primăriei 
Consilieri locali 
Organe alese  
SGC  
Direcţii descentralizate 
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Termen de realizare: 2010  
Resurse : Programul Operaţional Sectorial Creţterea capacităţii administrative 

    Domeniul major de intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea procesului de luare a 
    deciziilor la nivel politico-administrativ 

c) Aprobarea revizuirii PUG şi a  regulamentelor prevăzute  
Descrierea proiectului:  Obţinerea tuturor aprobărilor legale necesare pentru 
implementarea  PUG revizuit şi a regulamentelor aferente  
Actori implicaţi/responsabili:  Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2008 
Resurse: buget local  
d) Contractare PUG nou conform legislatiei legale in vigoare , Legea 7/1996, 
Legea 350 si a regulamentelor necesare 
Actori implicaţi/responsabili:  Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2012 
         2010 contractare 
         2012 aprobare  
Resurse: buget local 
e) Realizarea unei strategii de marketing teritorial  
Descrierea proiectului:  Realizarea unui studiu prin care se vor identifica cele 
mai adecvate măsuri şi instrumente de promovare pentru oraşul Năsăud  
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud şi primăriile partenere 
ONG-uri  
Mediul economic  
Asociaţia Pro Someş 
Cultura, culte, educaţie 

Termen de realizare: 2009 
Resurse: Buget local si alte surse  
f) Asocierea autorităţilor publice locale interesate în dezvoltarea zonei  
Descrierea proiectului: Elaborarea şi semnarea unui protocol de asociere. 
Actori implicaţi/responsabili: 
          Primăria oraşului Năsăud 
          Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud 
          Consiliile locale din zona de influenţă. 
Termen de realizare: 2008-2009 
1.2 Buna guvernare  
a) Implicarea actorilor sociali în luarea deciziilor 
Descrierea proiectului:  Dezvoltarea de metodologii şi instrumente pentru 
îmbunătăţirea sistemelor şi procedurilor de măsurare a performanţelor şi de 
raportare, inclusiv a mecanismelor de feedback asupra activităţii administraţiei 
publice, luându-se în considerare opinia societăţii civile şi a publicului larg 
(cetăţenilor). 
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud  
ONG-uri  
Cetaţeni  
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Termen de realizare: 2011  
Resurse: Programul Operaţional Sectorial Creşterea capacităţii administrative 
Domeniul major de intervenţie 1.2 - Creşterea responsabilizării administraţiei 
publice. 
1.3 Dezvoltarea unor reţele de  colaborare între oraşul Năsăud ca pol local 
de creştere, municipiul Bistriţa şi localităţile din raza de influenţă 
a) Crearea de reţele pentru identificarea şi rezolvarea unor probleme 
comune 
Descrierea proiectului:  Nominalizarea unor grupuri de lucru comune pentru 
identificarea situaţiilor ce pot fi rezolvate în comun ( accesibilitate, lobby, turism, 
socia, protecţia mediului etc) 
Actori implicaţi/responsabili: 
- autorităţile publice locale 
- Consiliul judetean  
- specialişti 
- ONG-uri 
Termen de realizare: 2009 
Resurse:Bugetele locale   
1.4 Năsăudul Pol local de creştere  
a) Plan integrat de dezvoltare economico- socială 
Descrierea proiectului:  Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea 
serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea 
structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului 
Actori implicaţi/responsabili: 

- Primaria oraşului Năsăud 
- Consultanţi 
- ADR NV 
- Consiliul Judeţean BN  

Termen de realizare: 2009-2011 
Resurse: Programul Operaţional Regional  

- Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de 
creştere; Domeniul major de intervenţie: Planuri integrate de dezvoltare  

1.5 Dezvoltarea legaturilor cu alte regiuni din Uniunea Europeană 
a) Încurajarea legăturilor oraşului cu alte oraşe din UE şi încheierea de 
parteneriate şi colaborări  
Descrierea proiectului: Constituirea unui grup de iniţiativă, la nivelul oraşului 

Năsăud care să identifice şi să propună masuri concrete pentru extinderea 
relaţiilor internaţionale 

Actori implicaţi/responsabili: 
Primăria oraşului Năsăud  
Şcolile 
ONG-uri 
Mediul economic 
Cultura 
Sănătate  

Termen de realizare: 2009 
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Resurse: Bugetul Local  
b) Modernizarea site-ului Primăriei oraşului Năsăud şi traducerea lui în cel 
puţin o limbă de circulaţie internaţională, limba engleză 

Descrierea proiectului: Reconfigurarea site-ului existent şi traducerea sa  
Actori implicaţi/responsabili:  Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2008 
Resurse: Buget local  
c) Realizarea unei monografii  a oraşului Năsăud  

Descrierea proiectului: Proiectul vizează realizarea unei monografii a oraşului 
Năsăud  

Actori implicaţi/responsabili: 
Primăria oraşului Năsăud 
Inspectoratul pentru Cultură 

Termen de realizare: 2008-2009 
Resurse: Bugetul local  
d) Realizarea stemei oraşului Năsăud  
Descrierea proiectului: Proiectul vizează realizarea stemei oraşului Năsăud  
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud 
Inspectoratul pentru Cultură 

Termen de realizare: 2008-2009 
Resurse: Bugetul local 
1.6 Dezvoltarea accesibilităţii oraşului  
a) Finalizarea proiectului centurii de ocolire a oraşului Năsăud şi alegerea 
vaiantei optime pentru oraş   
Descrierea proiectului:  Reluarea consultării publice  şi organizarea de focus 
grupuri pentru a identifica varianta optimă a centurii de ocolire a oraşului Năsăud 
Actori implicaţi/responsabili: Primaria oraşului Năsăud 
Termen de realizare: 2015 
Resurse: POR  
b) Reabilitarea drumului DN 17D  
Descrierea proiectului: Asocierea cu toate autorităţile locale situate pe direcţia 
Năsăud - Beclean în vederea asumării unui lobby activ pentru obţinerea 
fondurilor necesare realizării acestei lucrări  
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud  
Primăria Salva 
Primăria Chiuza 

Termen de realizare: 2009-2013 
Resurse: Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud 
c) Modernizarea drumului  peste pasul Rotunda 
Descrierea proiectului: Asocierea cu toate autorităţile locale situate pe direcţia 
Năsăud - Sanţ  în vederea asumării unui lobby activ pentru obţinerea fondurilor 
necesare realizării acestei lucrări  
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud  
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Primăriile:  Rebrişoara 
Feldru 
Ilva Mică 
Sîngeorz Băi 
Maieru 
Rodna  
Şanţ 

Termen de realizare: 2009-2015  
Resurse: Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud  
d) Modernizarea drumului 17C Năsăud- Moisei 
Descrierea proiectului: Asocierea cu toate autorităţile locale situate pe direcţia 
Năsăud – Moisei   în vederea asumării unui lobby activ pentru obţinerea 
fondurilor necesare realizării acestei lucrări  
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud  
Primăriile:  Salva, Coşbuc, Telciu, Romuli, Dealu Ştefăniţei, Fiad, Moisei 

Termen de realizare: 2009-2015 
Resurse:  Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud  
Consiliul Judeţean Maramureş 

 
 

3.2.2 Obiectivul general 2 : Revitalizarea vieţii sociale  
 
Obiective specifice: 

- Îmbunătăţirea educaţiei şi formării profesionale continue ca bază a 
dezvoltării unei societăţi bazate pe cunoaştere, inclusiv a infrastructurii 
de bază; 

- Combaterea marginalizării şi excluziunii sociale; 
- Asigurarea asistenţei pentru persoanele vîrstnice; 
- Extinderea serviciilor sociale existente si concesionarea unor servicii 

sociale catre organizaţii acreditate;  
- Prezervarea culturii şi a identităţii locale;  
- Dezvoltarea infrastructurii urbane pentru încurajarea sportului precum şi 

pentru petrecerea timpului liber;  
- Dezvoltarea sistemului de sănătate şi asistenţă medicală. 

 
 Măsuri planificate şi proiecte componente  
 

2.1 Revitalizarea infrastructurii de bază privind educaţia şi formarea 
profesională 
a) Reparaţii curente la Creşa nr.1 cartier Blocuri oraş Năsăud 
Descrierea proiectului: Îmbunătăţirea funcţionalităţii clădirii creşei  
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud 
Termen de realizare: 2008 
Resurse :  Buget local /Buget de stat  
b) Reabilitare Şcoala generală „Mihai Eminescu”Năsăud 
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Descrierea proiectului: Modernizarea scolii Mihai Eminescu, datorită deteriorării  
clădirii, a instalaţiilor  
Actori implicaţi/responsabili:  Primăria oraşului Năsăud 
Termen de realizare: 2009-2011 
Resurse :  2.887.569 lei fără TVA 
Buget local /buget Năsăud  
c) Reabilitare Şcoala generală „Valea Spinului”Năsăud 
Descrierea proiectului: Reabilitarea Scolii generale situată pe strada Valea 
Spinului  
Actori implicaţi/responsabili:  Primăria oraşului Năsăud 
Termen de realizare: 2009-20101 
Resurse :  1.284.194 lei fără TVA 
Buget local + stat 
d) Reabilitare acoperiş şi corp şcoală Grup Şcolar Silvic Năsăud 
Descrierea proiectului:  Refacere acoperiş, Înlocuire instalaţii electrice, de 
încălzire, sanitare; Refacere finisaje exterioare şi interioare 
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud 
Elevii şi profesorii  

Termen de realizare: 2008-2009  
Resurse :  1.800.000 lei fără TVA 
Buget stat  
e) Reabilitare şi mansardare Grădiniţa nr. 1 cu program prelungit oraşul 
Năsăud 
Descrierea proiectului: Lucrări de mansardare; Lucrări de modernizare a clădirii  
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud 
Elevii şi profesorii  

Termen de realizare: 2008 
Resurse :  899.049 lei fără TVA 
MECT, prin buget local 
f) Reabilitare „Grup Şcolar Economic-corp şcoală” 
Descrierea proiectului: Modernizare corp şcoală conform  studiului de 
fezabilitate finalizat 
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud 
Elevii şi profesorii  

Termen de realizare: 2010 
Resurse :  1.343.899,64 lei fără TVA 
g) Reabilitare şcoală clasele I-IV cartier Liviu Rebreanu 
Descrierea proiectului: Modernizare corp scoala  
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2010 
Resurse :  1.054.724,51 lei fără TVA 
Buget local  
h) Reabilitare şcoală generală clasele I-IV cartier Luşca 
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Descrierea proiectului: Modernizare corp scoala  
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2010 
Resurse :  518.431,93 lei fără TVA 
Buget local + Alte surse  
i) Dezvoltarea competenţelor în domenii de interes pentru industrie pentru 
polulatia de etnie rroma 
Descrierea proiectului: Dezvoltarea competenţelor în domenii de interes pentru 
industrie pentru polulatia de etnie rroma  
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud  
CCIA BN 
AJOFM  

Termen de realizare: 2008-2009  
Resurse: Programul Phare 2005  
j) Angajare mediator sanitar 
Descrierea proiectului: Asigurarea asistenţei sanitare  pentru polulatia de etnie 
rroma  
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2008-2009  
Resurse : Bugetul local    
k) Angajarea unui politist comunitar pentru comunităţile  de romi 
Descrierea proiectului: Asigurarea siguranţei şi legalităţii  pentru polulaţia de 
etnie rroma  
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2009-2010  
Resurse : Bugetul local    
2.3 Măsuri de prezervare a culturii şi identităţii locale  
a) Analiza situaţiei monumentelor istorice în vederea identificării 
necesarului de investitii pentru reabilitarea lor şi reintroducerea în circuit  
Descrierea proiectului: Colectarea datelor şi analiza necesarului de investiţii 
pentru reabilitarea monumentelor istorice . Stailirea unei ierarhii pentru 
reabilitarea monumentelor funcţie de urgenţa intervenţiei. 
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud  
Inspectoratul pentru Cultură 

Termen de realizare: 2009  
Resurse :  Bugetul local  
b) Reabilitatea monumentelor istorice de importanţă majoră pentru oraşul 
Năsăud  
Descrierea proiectului: Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea 

clădirilor de patrimoniu; 
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud  
Inspectoratul pentru Cultură 

Termen de realizare: 2008-2011 
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Resurse :  Programul Operaţional Regional  
Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de 
creştere; Domeniul major de intervenţie: Planuri integrate de dezvoltare  
c) Reabilitarea urbană în zona istorică a oraşului Năsăud 
Descrierea proiectului: Proiectul vizează conservarea stilului arhitectonic din 
zona istorică a oraşului Năsăud  prin: 

- reglementări specifice în cadrul noului PUG ; 
- consolidarea clădirilor vechi. 

 Actori implicaţi/responsabili: 
Primăria oraşului Năsăud  
Inspectoratul pentru Cultură 

Termen de realizare: 2008-2015 
Resurse :  Programul Operaţional Regional  
Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de 
creştere; Domeniul major de intervenţie: Planuri integrate de dezvoltare 
d) Inventarierea imobilelor publice  
Descrierea proiectului: Inventarierea spaţiilor neutilizate din cadrul instituţiilor 
culturale de pe raza oraşului , evaluarea activităţii din aceste spaţii şi realocarea 
spaţiilor folosite necorespunzător sau sub-utilizate pentru dezvoltarea unei reţele 
de ONG-uri  pe baza unei competiţii de propuneri de programe culturale. 
Actori implicaţi/ responsabili:  
Administraţia locală, organizaţiile neguvernamentale. 
Termen de realizare: 2009 
Resurse :  Bugetul Local  
e) Protejarea şi marcarea clădirilor vechi cu valoare istorică şi culturală 
Descrierea proiectului: Protejarea clădirilor vechi cu valoare istorică şi culturală 
din Năsăud  prin afişarea unor plăcuţe de identificare. Crearea unei harţi 
schematice a oraşului cuprinzând localizarea tuturor monumentelor şi clădirilor  
Actori implicaţi/ responsabili: Primăria Năsăud . 
Termen de realizare: 2009 
Resurse: Bugetul Local  
f) Ansamblul statuar al academicienilor năsăudeni 
Descrierea proiectului: Proiectul vizează realizarea unui ansamblu statuar 
compus din cei 21 de academicieni oraşului Năsăud 
Actori implicaţi/ responsabili: Primăria oraşului Năsăud, Inspectoratul pentru 
Cultură 
Primăria Năsăud . 
Termen de realizare: 2008-2009 
Resurse: Bugetul Local  
g) Bust Alexandru Bohăţel 
Descrierea proiectului: Proiectul vizează realizarea unui bust al căpitanului 
Districtului autonom al Năsăudului, Alexandru Bohăţel 
Actori implicaţi/ responsabili: Primăria oraşului Năsăud, Inspectoratul pentru 
Cultură 
Termen de realizare: 2008-2009 
Resurse: Buget local  
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h) Bust Nestor Şimon 
Descrierea proiectului: Proiectul vizează realizarea unui bust al biografului si 
traducătorului Nestor Şimon 
Actori implicaţi/ responsabili: Primăria oraşului Năsăud, Inspectoratul pentru 
Cultură 
Termen de realizare: 2008-2009 
Resurse: Buget local  
i) Permanentizarea evenimentului Veronica Micle – poeta  
Descrierea proiectului: Realizarea unui eveniment privind comemorarea poetei 
Veronica Micle   
Actori implicaţi/ responsabili: Primăria oraşului Năsăud, Inspectoratul pentru 
Cultură 
Termen de realizare: anual  
Resurse: Bugetul local  şi surse atrase  
j) Revitalizarea popicariei (bowling) 
Descrierea proiectului: Reabilitarea salii de popicarie aflată în centrul oraşului şi 
creşterea ofertei, printr-o asociere public privată  
Actori implicaţi/responsabili: Municipiul  
Termen de realizare: 2011  
Resurse :  Fonduri private   
k) Reabilitare Cămin Cultural din cartierul Liviu Rebreanu 
Descrierea proiectului: Realizare reţele exterioare de încălzire, canalizare şi apă, 
branşament pentru apă rece, revizuire instalaţie electrică, refacere instalaţii 
sanitare, achiziţie centrală termică; 
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2009-2011 
Resurse: 434.703,77 lei fără TVA 
POR sau  
PNADR- Axa 3 Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei 
rurale; Măsura 3.2.2 Renovarea şi dezvoltarea satelor  
l) Reabilitare Cămin Cultural din cartierul Luşca 
Descrierea proiectului: Realizare reţele exterioare de încălzire, canalizare şi apă, 
branşament pentru apă rece, revizuire instalaţie electrică, refacere instalaţii 
sanitare, achiziţie centrală termică; 
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2009-2011 
Resurse: POR sau  
PNADR-  Măsura 3.2.2 Renovarea şi dezvoltarea satelor 
m) Modernizare şi extindere spaţiu nou pentru Biblioteca Orăşenească 
Năsăud 
Descrierea proiectului: Modernizarea bibliotecii orăşeneşti  
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2009-2013 
Resurse: Programul Operaţional Regional  
Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de 
creştere; Domeniul major de intervenţie: Planuri integrate de dezvoltare 
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n) Reabilitare sediu Primărie oraş Năsăud 
Descrierea proiectului: Reabilitarea şi extinderea cladirii  
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2009- 2012 
Resurse:  Programul Operaţional Regional  
2.4 Asigurarea infrastructurii de petrecere a timpului liber pentru cetaţeni  
a) Modernizarea bazei sportive Progresul Năsăud  

Descrierea proiectului: Consolidare, reabilitare şi acoperire tribună, realizare 
vestiare, magazii sub tribună; cabină arbitrii, duşuri, Reîmprejmuire stadion 
Reabilitare şi punere în funcţiune stadion nr 2 (de antrenamente ) 

Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare:  
2008 realizare SF 
2009 realizare PT+ DDE+ CS  
executie  
2010 PIF  
Resurse : Buget stat + Buget local  
b) Realizare bază sportivă din cartier Liviu Rebreanu, oraş Năsăud  

Descrierea proiectului: Realizare SF+ PT + lucrări de amenajare teren  
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2008 
Resurse : 155.000 lei Buget stat + Buget local  
c) Realizarea unor terenuri de minifotbal şi tenis în incinta bazei sportive  
(concesionare) 

Descrierea proiectului: Concesionarea a 3703 mp pentru execuţie 2 terenuri de 
minifotbal, 2 terenuri tenis câmp, vestiare, alimentaţie publică  

Actori implicaţi/responsabili: 
Primăria oraşului Năsăud  
Sectorul privat  

Termen de realizare:  
2008 concesionare  
2009 execuţie şi PIF  
Resurse : Investiţie privată  
d) Reabilitarea microhidrocentralei  de pe râul Someşul Mare  pentru 
producere de energie electrică verde   

Descrierea proiectului: Reabilitare canal de aducţiune, reabilitare construcţie, 
stavilar, cascadă, deversor  

Actori implicaţi/responsabili: 
Primăria oraşului Năsăud  
Investiţie privată  

Termen de realizare: 2015 
Resurse : Fonduri structurale  
e) Dezvoltarea unei zone pentru sporturile de iarnă în zona Podirei + 
Cascadă  
Descrierea proiectului: Baza de agrement în zona străzii Podirei : pensiuni, 
alimentaţie publică, bungalouri, pista de schi, telescaun, parapantă  
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Actori implicaţi/responsabili: Investitii private  
Termen de realizare: 2015  
Resurse: Private  
f) Realizarea unui ştrand public  
Descrierea proiectului: Realizarea unor bazine amenajate pentru locuitorii 

oraşului Năsăud 
Actori implicaţi/responsabili:  
             Primăria oraşului Năsăud în Parteneriat public- privat 
Termen de realizare: 2015  
Resurse : Surse private  
g) Extinderea spaţiilor verzi până la 26 mp –locuitor  
Descrierea proiectului: Identificarea locaţiilor şi crearea de spaţii verzi astfel 

încât să se ajungă la o suprafaţă de 26 mp – locuitor  
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud  
NGO 

Termen de realizare: 2013 
Resurse: Fondul de Mediu  
h) Realizarea de terenuri de joacă pentru copii  

Descrierea proiectului: Identificarea spaţiilor adecvate amenajării de locuri de 
joacă pentru copii din oraşul Năsăud, cartierul Luşca şi Cartierul Liviu 
Rebreanu. Realizarea locurilor de joacă şi dotarea lor   

Actori implicaţi/responsabili: 
Primăria oraşului Năsăud  
ONG.  

Termen de realizare: 2009 
Resurse: Bugetul local 
2.5 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi asistenţă socială  
a) Dotarea Spitalului Năsăud  
Descrierea proiectului: Îmbunătăţirea dotărilor privind mobilierul şi aparatura în 

spitalul ambulatoriu Năsăud 
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2009 
Resurse: POR 
b) Reabilitarea  ambulatoriului spitalului  
Descrierea proiectului: Îmbunătăţirea dotării privind mobilierul şi aparatura  
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2008 
Resurse: 1.269.092,97 lei  
POR  
c) Extensie UBB  Năsăud   
Descrierea proiectului: Extinderea activităţilor de educaţie prin dezvoltarea 

gamei de servicii furnizate de către UBB  
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2009 
Resurse: UBB * Bugetul Local  



 223

d) Transformare cămin de nefamilişti în bloc de locuinţe sociale cu 25 de 
apartamente 
Descrierea proiectului: Lucrări de modernizare şi transformare spaţii de locuit 
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2009 
Resurse: 1.973.654,17 lei fără TVA 
e) Reabilitarea a 18 locuinte individuale ale romilor aflate in stadiu grav de 
degradare 

Descrierea proiectului: Lucrări de reabilitare spaţii de locuit Tudor Vladimirescu 
etaj 4  

Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2012 
Resurse: Bugetul local  
2.6 Dezvoltarea infastructurii locative  
a) Realizare bloc ANL 2 şi 3  

Descrierea proiectului: Lucrări de infrastructura  
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud  
Agenţia Naţionaţă pentru locuinţe  

Termen de realizare: 2010 
Resurse: Buget ANL 
b) Realizarea doua blocuri de locuinţe P 5 şi P 3 mansardate  

Descrierea proiectului: Lucrări de de infrastructură  şi finisaje 
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud  
Dezvoltatori privaţi:SC SALAUŢA SRL 

Termen de realizare: 2008-2011 
Resurse: private  
c) Realizarea a trei blocuri de 10 etaje pe strada Iulian Marţian nr 12  

Descrierea proiectului: Lucrări de infrastructură  şi finisaje pentru 150 
apartamente , spaţii comerciale la parter şi parcări subterane  
Actori implicaţi/responsabili: 
            Primăria oraşului Năsăud  

Dezvoltatori privaţi: SC ANCORA SRL  
Termen de realizare: 2008-2013  
Resurse: private  
d) Identificarea şi realizarea unor parcări publice  

Descrierea proiectului: lucrări de identificare a unor posibilităţi de amplasare a 
unor parcări pe domeniul public al oraşului Năsăud şi lucrări de infrastructură.  
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2009- 2012 
Resurse: Buget local + alte surse legal constituite  
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3.2.3 Obiectivul general 3: Dezvoltarea economică  
 
Obiective specifice: 

- Dezvoltarea transportului durabil;  
- Dezvoltarea serviciilor, a comerţului şi a meştesugurilor tradiţionale;  
- Dezvoltarea turismului şi agroturismului;  
- Desfăşurarea unei campanii de marketing teritorial;  
- Dezvoltarea infrastructurii de afaceri.  
 
Măsuri planificate  şi proiecte componente  
 

 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport  
a) Amenajare drum de acces, parcări, împrejmuire şi reţea de apă şi 
canalizare în apropierea cimitirului multiconfesional din oraşul Năsăud 
Descrierea proiectului: Reamenajarea accesului si a utilităţilor necesare pentru 

cimitirul multiconfesional  
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare:2008-2010 
Resurse: 207.402 lei cu TVA 
Buget local 
b) Reparaţii străzi şi trotuare în oraşul Năsăud 
Descrierea proiectului: Modernizarea şi repararea străzilor nerefăcute în 

programul aplicat  
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2009-2011 
Resurse: Programul Operaţional Regional  
Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de 
creştere; Domeniul major de intervenţie: Planuri integrate de dezvoltare 
c) Reabilitarea şi modernizarea străzilor Comoara, A. Mureşanu, A. Iancu, 
Viei, E. Rebreanu din oraşul Năsăud 
Descrierea proiectului: Modernizare străzi   
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare:2009-2015 
Resurse: Programul Operaţional Regional  
Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de 
creştere; Domeniul major de intervenţie: Planuri integrate de dezvoltare 
d)  Poduri beton armat peste Valea Caselor, în zona periurbană a oraşului 
Năsăud 
Descrierea proiectului: Construire trei podeţe; Amenajarea văii cu apărări de 
maluri din beton pe ambele părţi 
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2008-2009 
Resurse: OGR 7/2006 cu modificari si completari  
e) Pod cu o bandă de circulaţie peste râul Someşul Mare în cartierul Luşca 
din oraşul Năsăud 
Descrierea proiectului: Pod cu o bandă de circulaţie peste râul Someşul Mare în 
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cartierul Luşca din oraşul Năsăud 
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2011 
Resurse: Programul Operaţional Regional  
Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de 
creştere; Domeniul major de intervenţie: Planuri integrate de dezvoltare 
f) Asfaltare DC 2 F, km 0+000-3+000, Năsăud-Luşca 
Descrierea proiectului:  Asfaltare DC 2 F, km 0+000-3+000, Năsăud-Luşca 
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2011 
Resurse: HGR 577/ 1997 cu modificari si completari ulterioare  
g) Realizare cale de acces către locuinţele persoanelor de etnie rromă  
(220 m) 

Descrierea proiectului: Realizare cale de acces pe str. Podirei, grup locuinţe  
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2008 
Resurse:  Bugetul local 
3.2 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri  

a) Crearea de condiţii şi amplasamente pentru un  Parc Tehnologic  sau Parc 
de afaceri  
Descrierea proiectului: Studierea posibilităţii de realizare a unui parc tehnologic 

sau a unei parc de afaceri într-o zonă care să nu afecteze dezvoltarea 
cartierelor rezidenţiale ( legătura la PUG)  

Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2009-2015 
Resurse: Bugetul local  
b) Realizarea unei infrastructuri de sustinere a afacerilor pe teritoriul 
oraşului Năsăud  
Descrierea proiectului: Crearea unui incubator de afaceri utilizând spaţiile 

disponibile ale Cooperaţiei 
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud  
CCIA BN  
Mediul de afaceri  

Termen de realizare: 2015 
Resurse: POR Axa Prioritară: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional 
şi  local 
Domeniul Major de Intervenţie: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 
afacerilor de importanţă regională şi locală 
c) Identificarea spaţiilor şi terenurilor disponibile pentru realizarea de 
investiţii şi realizarea PUZ-urilor  
Descrierea proiectului: Studiu privind situaţia terenurilor  
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud 
Mediul economic   

Termen de realizare: 2011 
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Resurse: Buget local  
d) Modernizarea pieţei agroalimentare – hala de legume fructe 
Descrierea proiectului:  Modernizarea pieţei agroalimentare – hala de legume 
fructe 
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare:2010 
Resurse: Extrabugetare/ autofinantate  si private  
e) Identificarea meştesugurilor  traditionale în scopul dezvoltării ofertei de 
produse turistice  
Descrierea proiectului: Studiu privind meşteşugurile tradiţionale din zona de 

influenţă a Năsăudului, catalogarea lor, descrierea lor, promovarea produselor 
tradiţionale şi încurajarea meşteşugarilor  

Actori implicaţi/responsabili: 
Primăria oraşului Năsăud  
CCIA BN  

Termen de realizare: 2009 
Resurse: POS DRU  
f) Efectuarea unei evaluări şi inventarieri a tuturor spaţiilor (clădiri 
dezafectate) şi terenurilor destinate investiţiilor. Crearea unei baze de date 
imobiliare folositoare posibililor investitori 
Descrierea proiectului: Studiu privind spaţiile şi terenurile disponibile indiferent 

de tipul de proprietate  
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2009 
Resurse: Bugetul local  
g) Sustinerea activitaţilor de cercetare pentru domeniul maselor plastice   
Descrierea proiectului: Sustinerea asociatiilor de IMM-uri pentru a dezvolta 
solutii tehnice pentru problkeme commune mai multor IMM-uri in sectorul 
proiductiei de mase plastice  
Actori implicaţi/responsabili: 

Asociatii profesionale a producatorilor de mase plastice   
CCIA BN  

Termen de realizare: 2008 
Resurse: FP7 Capacities Work Programme: Research for the Benefit of SMEs 
3.2 Dezvoltarea turismului şi a agroturismului 
a) Sustinerea dezvoltării de pensiuni agroturistice  
Descrierea proiectului: Dezvoltarea de pensiuni turistice şi agro turistice în zona 
de influenţă a oraşului Năsăud  

Actori implicaţi/responsabili: 
Primăria oraşului Năsăud  
Investitori privati  

Termen de realizare: 2009- 2015  
Resurse: PDR Masura 3.2.2  
b) Modernizarea hotelului Sălăuţa 
Descrierea proiectului: Modernizarea hotelului şi introducerea sa în circuitul 

turistic  
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Actori implicaţi/responsabili: Cooperativa  CONSUMCOOP  
Termen de realizare: 2009- 2012 
Resurse: Private  
c) Identificarea produselor tradiţionale din zonă  şi certificarea acestora 
Descrierea proiectului: Realizarea unui studiu privind produsele tradiţionale şi 

certificarea lor ca produse cu origine recunoscută. Identificarea unor poteţiali 
producători şi promovarea acestora în rândul pensiunilor turistice şi 
agroturistice 

Actori implicaţi/responsabili: 
Primăria oraşului Năsăud  
Primăriile din zonă  

Termen de realizare: 2009 
Resurse: Buget local  
d) Susţinerea introducerii în circuitul turistic a peşterii Tăusoare  
Descrierea proiectului: Cointeresarea Consiliului Judeţean pentru punerea în 

valoare a peşterii Tăuşoare pentru activităţi turistice.  
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud  
Consiliul Judeţean BN  

Termen de realizare: 2009  
Resurse: Consiliul Judeţean BN  
e) Formarea profesională a persoanelor ocupate în domeniul turismului 
rural şi agroturismului  

Descrierea proiectului: Dezvoltarea competenţelor de bază pentru persoanele 
ocupate în domeniul turismului  

Actori implicaţi/responsabili: 
Primăria oraşului Năsăud  
CCIA BN  

Termen de realizare: 2009- 2015  
Resurse: POS DRU, Programul Leonardo da Vinci, Programul Socrates  
Grundtvig 1  
f) Dezvoltarea competenţelor angtreprenoriale  

Descrierea proiectului: Dezvoltarea de cursuri de iniţiere, specializare, 
perfecţionare în domenii cum sunt managementul şi administrarea 
companiilor, gestiunea costurilor, calitate, etc  

Actori implicaţi/responsabili: 
Primăria oraşului Năsăud 
CCIA BN   

Termen de realizare: 2009-2015 
Resurse: POS DRU  

 
 
 
 
 
 



 228

3.2.4 Obiectivul general 4. Dezvoltarea infrastructurii edilitare, a 
utilităţilor şi serviciilor publice 

 
Obiective specifice: 
- Alimentări cu apă şi ape menajere; 
- Managementul integrat al deşeurilor; 
- Energie; 
- Salubrizare; 
- Spatii verzi; 
- Situri protejate; 
- Servicii sociale; 
- Serviciul public privind situaţii de urgenţă;  
- Evidenta informatizată  a persoanei. 

 
4.1 Modernizarea şi extinderea  sistemului de alimentari cu apa si 
canalizare 
a) Masterplan alimentari cu apă şi canalizare  

Descrierea proiectului: Asigurarea cu apă potabilă acolo unde nu există surse de 
apă, modernizarea reţelelor , reabilitarea reţele apă şi canalizare , extindere 
reţele staţii de tratare şi epurare.  

Actori implicaţi/responsabili: 
Primăria oraşului Năsăud  
SC AQUABIS SA  
Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud 
Consiliile locale Aglomerarea Năsăud  

Termen de realizare: 2008-2013  
Resurse: 119,8 mil Euro  
85% fonduri nerambursabile(FC)  
10+13% Guvernul Romîniei  
2-5% Autorităţi publice locale.  
b) Campanie de educare a populaţiei privind utilizarea durabilă a apei  

Descrierea proiectului: conştientizarea populaţiei cu privire la prezervarea 
resurselor de apă. Modificarea obiceiurilor de consum în sensul economisirii 
acestei resurse  

Actori implicaţi/responsabili: 
Primăria oraşului Năsăud  
ONG de mediu  

Termen de realizare: 2008-2009 
Resurse: Buget local  
4.2 Modernizarea sistemului de management al deseurilor  
a)  Sistem Integrat de management al deşeurilor solide  

Descrierea proiectului: Colectarea şi sortarea deşeurilor, transferul şi transportul 
deşeurilor, centru integrat de management al deşeurilor, inchiderea depozitelor 
existente din urban şi rural 

Actori implicaţi/responsabili: 
             Consiliul judeţean Bistriţa Năsăud 
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Consiliile locale   
Termen de realizare:2008-2010  
Resurse: Grant 21,7 milionae Euro  
Buget stat Ş 8,6 milionane Euro  
Bugete locale : 1,6 milioane Euro  
b) Închiderea depozitului de deşeuri actual  

Descrierea proiectului: În conformitate cu PLAM depozitul de deşeuri din oraşul 
Năsăud trebuie închis la finele anului 2008.  

Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2008 
Resurse: ISPA + buget local  
c) Crearea unei platforme de transfer pentru deşeuri  

Descrierea proiectului: Achiziţionarea unor suprafeţe corespunzătoare  
Actori implicaţi/responsabili: 

Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2008 
Resurse: Bugetul Local + Asociatie  
d) Asocierea în vederea managementului deseurilor  

Descrierea proiectului: Constituirea unei asociaţii la nivel judeţean  
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2008 
Resurse: Bugetul local  
e) Campanie de educare a populaţiei privind colectarea selctivă a deşeurilor 
menajere 

Descrierea proiectului: Conţtientiîarea populaţiei oraşului şi a zonelor adiacente 
cu privire la necesitatea colectării selective a deşeurilor precum şi la 
reutilizarea şi reciclarea unor deşeuri  

Actori implicaţi/responsabili: 
Primăria oraşului Năsăud  
ONG  
Scolile  

Termen de realizare: 2008-2009  
Resurse: Fondul de mediu  
f) Diseminarea informaţiei şi creşterea conştientizării privind metodele de 
producţie curată  

Descrierea proiectului: Realizarea unor întălniri între mediul economic şi 
Agenţia de Protecţie a Mediului pentru diseminare de informaţii legate de 
dezvoltarea unor producţii curate  

Actori implicaţi/responsabili: 
Primăria oraşului Năsăud  
APM  
Patronate 
Sindicate  

Termen de realizare: 2008-2009 
Resurse: Bugetul local  
g) Instruirea agenţilor economici generatori de deşeuri 
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Descrierea proiectului: Instruirea agenţilor economici generatori de deşeuri 
pentru a  identifica, clasifica şi raporta corect datele privind deşeurile precum 
şi pentru a-şi stabili un sistem de gestionare adecvată a deşeurilor 

Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2008-2009 
Resurse:  POS Dezvoltarea capacităţii administrative  
4.3 Conservarea energiei şi crearea de soluţii alternative  
a) Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe  

Descrierea proiectului: Izolarea termică a blocurilor de locuinţe  
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2009-2015 
Resurse: POR  
b) Alimentare cu energie electrică la grup de case str. Griviţei din oraşul 
Năsăud 

Descrierea proiectului: Realizare racord electric aerian, Realizare post 
transformare aerian, Realizare linie electrică de joasă tensiune 
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2010 
Resurse: 308.438,1 lei cu TVA 
POR  
c) Completare iluminat public în cartierele Luşca şi Liviu Rebreanu 

Descrierea proiectului: Realizare instalaţii exterioare de iluminat public în zonele 
neiluminate din cartierele Luşca şi Liviu Rebreanu 

Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2009 
Resurse: 58.824 lei fără TVA 
Buget local 
d) Alimentare cu energie electrică la grupul de case situat pe str. Griviţei, 
oraş Năsăud 

Descrierea proiectului: Realizare instalaţii de alimentare cu energie electrică 
Actori implicaţi/responsabili: Primăria oraşului Năsăud  
Termen de realizare: 2009 
Resurse: 259.192 lei fără TVA 
Buget local 
e) Realizarea unei câmp de mori de vânt pentru asigurarea energiei 
electrice alternative  

Descrierea proiectului: Asocierea Consiliului Local cu un potenţial investitor 
pentru realizarea unui câmp de mori de vânt în scopul producerii de curent 
electric  

Actori implicaţi/responsabili: 
Primăria oraşului Năsăud  
Parteneri privati  

Termen de realizare: 2008- 2010 
Resurse: Programul Norvegian de Cooperare pentru Creştere economică şi 
dezvoltare durabilă în Romania   
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