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ARHITECT ŞEF 
 
 

Arhitectul Șef coordonează activităţile de urbanism şi amenajarea teritoriului, asigură 
respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism 
aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistică a municipiului Bistriţa şi a 
localităţilor componente. Arhitectul Șef asigură consilierea, asistenţa tehnică şi supravegherea 
executării lucrărilor de construcţii la clădirile proprietatea oraşului şi restaurări de monumente 
istorice din centrul istoric, amenajări peisagistice şi alte asemenea activităţi prin intermediul 
funcţionarilor cu atribuţii în domeniu. 

De asemenea asigură consilierea primarului şi a Consiliului local privind reglementarea 
specifică în domeniile arhitecturii, urbanismului, amenajării teritoriului, construcţiilor, utilizării 
materialelor de construcţie şi tehnologiilor specifice. Arhitectul șef urmăreşte şi asigură 
elaborarea, actualizarea şi respectarea regulamentului local de urbanism și a documentaţiilor 
de urbanism si amenajarea teritoriului (PUG, PUZ, PUD) care intra în competenta autorității 
locale, le analizează şi face propuneri în consecinţă. Arhitectul Șef colaborează cu toate 
direcţiile din cadrul primăriei. 

În subordinea Arhitectul Șef se află Serviciul Urbanism și Serviciul Monumente istorice. 
 
Serviciul Urbanism  

Serviciul urbanism, funcţionează în baza Legii nr. 50/1991, republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, a Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţelor nr. 839/2009, a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Serviciul urbanism are următoarele atribuţii: 
• avizează documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi eliberează certificate de 
urbanism; 
• verifică conţinutul documentelor depuse pentru eliberarea certificatului de urbanism; 
• determină reglementările din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în 
planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitor la imobilul pentru care se solicită 
certificatul de urbanism; 
• analizează compatibilitatea scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de 
urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice legal aprobate; 
• formulează condiţiile şi restricţiile specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea 
investiţiei; 
• stabileşte avizele şi acordurile legale necesare autorizării; 
• verifică existenţa documentului de plată a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism; 
• în vederea eliberării autorizaţiilor de construire verifică documentele depuse, sub aspectul 
prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor legale; 
• restituie documentaţia incompletă, cu menţionarea în scris a datelor şi elementelor necesare 
pentru completarea documentaţiei; 
• redactează şi prezintă spre semnare autorizaţiile de construire/desfiinţare; 
• înregistrează autorizaţiile şi certificatele de urbanism emise într-un registru, în ordinea în care 
sunt emise; 



• ține evidența autorizațiilor și cerificatelor de urbanism în format electronic/digital, întocmit 
conform înregistrărilor din Registrul pe suport hârtie; 
• ştampilează autorizaţiile de construire şi documentaţiile aferente  potrivit prevederilor Legii nr. 
453/2001; 
• întocmeşte şi eliberează certificate de urbanism şi autorizaţii de construire cu respectarea 
prevederilor legale şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate; 
• actualizează taxa de autorizare şi asigură încasarea acesteia la finalizarea lucrărilor pentru 
care s-au eliberat autorizaţii de construire; 
• participă împreună cu specialiştii Oficiului Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie 
Bistriţa-Năsăud, la stabilirea limitelor teritoriale ale municipiului Bistriţa, precum şi la delimitarea 
intravilanelor localităţilor componente; 
• asigură trasarea aliniamentelor reţelelor de drumuri prevăzute în planurile urbanistice; 
• conduce evidenţa nomenclatorului stradal al municipiului Bistriţa şi localităţilor componente; 
• înregistrează certificatele de nomenclatură într-un registru, în ordinea în care sunt emise, 
precum și în format electronic/digital; 
• atribuie numere la imobile; 
• urmăreşte îmbunătăţirea continuă a aspectului municipiului şi a localităţilor componente, din 
punct de vedere urbanistic; 
• face propuneri privind atribuirea în proprietate a terenurilor aferente apartamentelor cumpărate 
din fondul locativ de stat şi imobilelor cumpărate conform legii şi le prezintă în Comisia 
municipală de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; 
• participă la recepţia la terminarea lucrărilor pentru construcţiile executate în baza unor 
autorizaţii de construire, întocmindu-se procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor în 
vederea înscrierii construcţiilor în evidenţele de carte funciară; 
• semnează procesele-verbale de recepţie pentru clădirile executate potrivit Legii nr.50/1991, 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată, cumodificările şi completările 
ulterioare, şi transmite Serviciului public municipal „Direcţia Venituri", în vederea înregistrării 
clădirilor în evidenţele fiscale şi determinării impozitului pe clădiri; 
• la finalizarea termenului de execuţie a lucrărilor de construire, dar nu mai târziu de 15 zile de 
la data la care expiră autorizaţia de construire, stabileşte taxa datorată de către persoana care 
a obţinut autorizaţia de construire, pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie, conform 
prevederilor legale şi colaborează cu Serviciului public municipal „Direcţia Venituri", în vederea 
încasării acesteia;  
• în cazul în care apreciază că valoarea reală declarată a lucrărilor este subevaluată în raport cu 
alte lucrări similare, sesizează de îndată, dar nu mai târziu de 15 zile, Serviciului public 
municipal „Direcţia Venituri", în vederea efectuării inspecţiei fiscale în condiţiile Codului de 
procedură fiscală, pentru verificarea concordanţei dintre valoarea reală a lucrărilor declarate 
pentru regularizarea taxei şi înregistrările efectuate de contribuabil în evidenţa contabilă; 
• colaborează cu Poliţia comunitară în vederea asigurării disciplinei în construcţii pe teritoriul 
municipiului Bistriţa; 
• urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi 
încasarea amenzii în termen de 15 zile de la data confirmării primirii de către beneficiar a 
procesului-verbal, în caz contrar înaintează procesul-verbal Serviciului public municipal „Direcţia 
Venituri", în vederea executării. 
• face propuneri privind încadrarea terenurilor pe zone, în vederea stabilirii impozitului pe 
acestea; 
• transmite lunar, trimestrial și anual datele solicitate de către Institutul Naţional de Statistică cu 
privire la autorizarea lucrărilor de construcţii de locuinţe; 
• analizează cererile depuse de către cetăţenii municipiului Bistriţa cu privire la restituirea 
terenurilor din intravilanul municipiului Bistriţa; 
• întocmeşte lucrările privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,  pentru parcuri, pieţe, 
cartiere, străzi, staţiile mijloacelor de transport din municipiu, precum şi alte obiective de interes 
local, potrivit reglementărilor legale; 
• colaborează cu Direcţia Economică în vederea elaborării proiectelor de hotărâri pentru 
concesionări de terenuri. 



Principalele activităţi pe anul 2020: 
• coordonarea activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului - analizarea a 23 Planuri 
Urbanistice Zonale; prezentarea a 5 Planuri Urbanistice Zonale spre aprobare în şedinţele de 
Consiliu local în cursul anului 2020; 8 Planuri Urbanistice Zonale au fost analizate în cadrul a 6 
şedinţe ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism; 
• emiterea a 1966 (2926 in 2019) certificate de urbanism, pentru lucrări de construcţii, parcelare 
terenuri, acte notariale, credite bancare, informări asupra reglementarilor şi servituţilor asupra 
terenurilor, întocmirea de studii de fezabilitate etc. pentru imobile din localităţile componente ale 
municipiului Bistriţa; 
• emiterea  a 960 (1520 în 2019) autorizaţii de construire, pentru realizare case de locuit,  
blocuri de locuinţe, case de vacanţă, anexe gospodăreşti, spaţii comerciale, spaţii de producţie, 
spaţii de alimentaţie publică, utilităţi pentru imobile din localităţile componente ale municipiului 
Bistriţa; 
• emiterea a 33 autorizaţii de desfiinţare pentru locuinţe vechi şi unele spaţii cu altă 
destinaţie;  
• au fost verificate şi eliberate 378 (386 in 2019) procese-verbale de recepţie la terminarea 
lucrărilor, în vederea înscrierii construcţiilor executate în baza unor autorizaţii de construire în 
evidenţele de carte funciară; 
• au fost întocmite şi eliberate 339 (361 în 2019) certificate de atestare a edificării construcţiei 
• au fost întocmite şi eliberate 520 (642 în 2019) certificate de nomenclatură stradală şi număr 
de imobil pentru terenuri, construcţii existente sau nou edificate; 
• au fost aprobate un nr. de 22 Avize de Oportunitate pentru următoarele obiective: 
- 7 PUZ-uri pentru introducerea terenurilor în intravilan, din care: 

- 1 pentru baze sportive și de agrement; 
- 6 pentru construirea de locuințe individuale; 

- 1 PUZ  pentru amenajare dotări sportive (terenuri tenis, volei, baschet, etc.) 
- 1 PUZ pentru construirea unei parcări; 
- 1 PUZ pentru spații depozitare (tip hală); 
- 6 PUZ-uri pentru construirea de locuințe colective, din care 1 cu obiective multiple / 
complementare (locuinte colective și individuale, spații comerciale și de alimentație publică, 
instituții și servicii, spații de agrement); 
- 2 PUZ-uri pentru construirea de locuinţe individuale; 
- 4 PUZ-uri pentru imobile multifuncţionale.                                                       
• informare zilnică a cetăţenilor cu privire la regulamentele de urbanism şi condiţiile de 
autorizare a construcţiilor; 
• informarea publică a cetăţenilor cu privire la emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor 
de construire prin afişarea lunară a acestora pe site-ul primăriei; 
• raportare lunară către Institutul Naţional de Statistică cu privire la numărul de autorizaţii emise 
pentru construcţii de locuinţe, trimestrială pentru construcții de locuințe finalizate (cu 
specificarea mai multor indici: suprafețe construite/utile/ locuibile-nr. camere, dotări cu utilități și 
surse de energie, etc.) și anuală cu privire la modificări ale fondului de locuințe (intrări/ieșiri prin 
schimbări de destinație sau desființări). 

Pentru realizarea de branşamente şi extinderi ale reţelelor de utilităţi s-au emis 127 
autorizaţii de construire.   
 Pentru realizarea unor locuinţe individuale s-au emis 344 autorizaţii de construire; 

Pentru realizarea unor locuinţe colective şi blocuri de locuinţe s-au emis 9 autorizaţii de 
construire; 

Pentru spaţii comerciale, prestări serviciişi spaţii de producţie s-au emis 9 autorizaţii de 
construire, 

Pentru reabilitări şi extinderi de locuinţes-au eliberat un nr. de 23 autorizaţii de construire, 
iar pentru alte categorii de lucrări (schimbări de destinaţie, anexe gospodăreşti, prelungire 
valabilitate autorizaţii de construire, continuare lucrări, firme și panouri publicitare, etc.) s-au 
eliberat un nr. de 448 autorizaţii de construire. 
 Zilnic, un inspector din cadrul serviciului, sau doi inspectori, atunci când este cazul, sunt 
prezenţi la centrul de relaţii cu publicul în vederea preluării documentaţiilor care se depun în 



domeniul construcţiilor şi urbanismului. De asemenea, aceştia oferă cetăţenilor informaţii din 
domeniul de activitate, la centrul de relaţii publice. 
 S-a demarat procedura de elaborare a Planului Urbanistic General și a Regulamentului 
Local de Urbanism, etapa I de informare și consultare a publicului; au fost analizate 227 de 
intervenții ale cetățenilor la care s-a dat răspuns. 

Printre obiectivele majore pentru anul 2021se numără: 
● parcurgere etape în cadrul procesului de elaborare a noului PUG: 
- continuarea procedurilor de elaborare a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local 
de Urbanism, participarea la documentare și elaborare a studiilor de fundamentare, elaborarea 
propunerilor și analiza observațiilor venite din partea avizatorilor; 
● întocmirea de proceduri operaţionale pentru certificate de urbanism, autorizaţii de construire, 
procese verbale; 
● demararea procedurilor pentru elaborarea documentațiilor deurbanism pentru eventualele 
investițiipunblice ale municipiuluiBistrița. 
● identificarea unor noi obiective pentru creșterea calității vieții cetățenilor municipiului Bistrița. 
 
Serviciul monumente istorice 
 Serviciul Monumente Istorice este alcătuit din specialişti cu formări profesionale diferite, 
al căror obiect de activitate are ca scop protejarea monumentelor istorice din municipiul Bistriţa 
(inclusiv localităţile componente Viişoara, Unirea, Slătiniţa, Sigmir, Ghinda si Sărata). Colectivul 
de specialişti ai serviciului, generează soluţii pentru refuncţionalizarea şi întreţinerea 
monumentelor istorice şi a zonelor de rezervaţie istorică.  

În Lista Monumentelor Istorice din România, din Bistriţa sunt înregistrate peste 50 de 
obiective de interes naţional şi peste 200 de obiective de interes local. În preajma acestor 
obiective cu valoare de patrimoniu este conturată o zonă de protecţie prin intermediul 
regulamentelor de urbanism aprobate pe plan local. Zonele de rezervaţie arhitecturală în care 
acţionează specialiştii Serviciului Monumente Istorice sunt demarcate în zona centrală a 
municipiului Bistriţa şi în perimetrele centrale ale localităţilor componente: Viişoara, Unirea, 
Slătiniţa, Sigmir, Ghinda si Sărata. Zonele de rezervaţie arhitecturală au la rândul lor delimitate 
zone de protecţie ale zonelor de rezervaţie arhitecturală, care asigura un spaţiu intermediar 
între spaţiul urban istoric şi cel modern. 
         Serviciul Monumente Istorice  are ca domeniu de activitate următoarele:  
- conservarea si punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a clădirilor cu 
valoare istorică şi stilistică;  
- cooperarea cu organismele de specialitate şi instituţii cu responsabilităţi în domeniul protejării 
monumentelor istorice şi asigură punerea în aplicare şi respectarea deciziilor acestora;  
- cooperarea cu proprietarii sau administratorii de monumente istorice; propunerea şi 
elaborarea de programe speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice;  
- întocmirea unor documentaţii tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie 
pentru imobilele proprietate a municipiului Bistriţa;  
- realizare de propuneri pentru protejarea, conservarea sau restaurarea clădirilor monument 
istoric;  
- asigurarea  protejării monumentelor istorice clasate, aflate pe domeniul public sau privat al 
municipiului, propunând alocarea de fonduri în acest scop;  
- propuneri şi măsuri pentru oprirea lucrărilor de construire sau desfiinţare în situaţia 
descoperirii unor vestigii arheologice, aplicând măsurile legale;  
- colaborarea cu Ministerul Culturii şi Direcţia pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, furnizând spre 
aceşti colaboratori informaţii din domeniul protejării monumentelor istorice;  
- asigurarea respectării legislaţiei privind autorizarea executării construcţiilor, în centrul istoric în 
special, însoţirea agentului constatator având calitatea de martor, pentru aplicarea 
contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 422/2001 republicată si Legea nr. 50/1991, republicată;  
- propuneri pentru cuprinderea în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, 
respectiv de amenajare a teritoriului, a unor obiective specifice privind protejarea monumentelor 
istorice;  



- propuneri pentru luarea de măsuri tehnice şi administrative necesare în vederea prevenirii 
degradării monumentelor istorice; în vederea întocmirii sau modificării planurilor urbanistice 
generale sau a planurilor urbanistice zonale ale localităţilor, si propuneri pentru elaborarea 
documentaţiei pentru delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice;  
-  identificarea si semnalizarea de monumentele istorice, cu semnele şi siglele distinctive 
monumentelor istorice conform prevederilor legale;  
- verificarea elaborării regulamentelor de urbanism pentru zonele de protecţie a monumentelor 
istorice şi verificarea dacă aprobarea lor s-a realizat numai pe baza şi în condiţiile avizului 
Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice sau al Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice, 
după caz; propunerea elaborării şi aprobării de programe speciale de prevenire a degradării 
monumentelor istorice din municipiu, cu respectarea avizului Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice sau al Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice, după caz; aplicare 
de măsuri pentru autorizarea cu prioritate a documentaţiilor tehnice care se referă la intervenţii 
asupra monumentelor istorice;  
-   întocmirea de reglementari specifice privind intervenţiile asupra clădirilor din centrul istoric al 
municipiului Bistriţa şi a localităţilor componente, document care va sta la baza emiterii 
certificatelor de urbanism făcând parte integranta din acesta şi a documentaţiei de urbanism, 
inclusiv pentru cele eliberate în regim de urgenţă.  
-   colaborarea cu Serviciul urbanism, cu implicare inclusiv în arhivarea documentelor emise de 
acest serviciu. 
-  întocmire puncte de vedere/ consideraţii arhitecturale/ privind proiectele de arhitectura pentru 
imobile din zona centrului istoric depuse la primărie in vederea obţinerii autorizaţiei de 
construire. 
- întocmirea documentaţii tehnice, detalii de execuţie si documentaţii tehnice pentru autorizaţia 
de construire pentru investiţii promovate de către primărie. 

În decursul anului 2020, Serviciul monumente istorice a desfăşurat activităţi de prevenire 
a degradării monumentelor istorice din municipiu şi a derulat acţiuni (campanii) de informare a 
cetăţenilor în legătură cu obligaţiile şi drepturile pe care le au ca proprietari de imobile în centrul 
istoric. S-au emis documente cu rol de avertizare pentru necesitatea unor intervenţii de urgenţă 
şi documente reglementatoare pentru intervenţiile în zona istorică pe toate imobilele pentru care 
a fost solicitat certificat de urbanism. Analiza istorică, stilistică şi cercetarea valorii de patrimoniu 
pentru fiecare imobil în parte şi pentru fiecare solicitare de emitere a certificatului de urbanism, 
s-a concretizat într-un act care prezintă valoarea istorică şi arhitecturală a imobilului respectiv. 
Documentul emis recomandă şi soluţii concrete de intervenţii care pot fi aplicate pe monument 
şi oferă cetăţeanului posibilitatea identificării funcţiunilor şi oportunităţilor compatibile cu 
monumentul istoric şi zona istorică în care se află amplasat. În cursul anului 2020, s-au emis 
240 documente privind reglementările de intervenţie pentru clădiri din zona istorică şi 35 de 
puncte de vedere şi note de constatare documentaţiile tehnice pentru obţinerea autorizaţiilor de 
construire la intervenţiile pe imobilele din centrul istoric, 20 de adrese acord  conform art. 11, 
alin.(2) lit. ( ii), (iii) din Legea nr. 50/1991, actualizata, privind lucrari care se pot face fara 
autorizatia de construire.  

Serviciul monumente istorice a colaborat în 2020 cu firmele de proiectare pentru 
realizarea proiectelor cu finanţare europeană "Punerea in valoare a zidului cetatatii medievale 
Bistrița"; şi „Modernizare Piata Centrală”  ce vizează dezvoltarea urbană a unui spaţiu public 
larg, din Centrul istoric, inclusiv in derularea procedurilor legislative a contractelor de servicii  
dintre Primăria Bistriţa si firmele de proiectare cu privire la aceste proiecte.  

În conformitate cu prevederile HCL NR. 76 / 30.04.2020, privind aprobarea unui sprijin 
financiar pentru unităţile de cult religios, de la bugetul local al municipiului Bistriţa, Serviciul 
monumente istorice a monitorizat şi evaluat situaţii de lucrări şi devize şi a efectuat verificări 
privind suma aprobată pentru fiecare unitate de cult in parte. 

În anul 2020 a realizat documentaţiile pentru achiziţia serviciilor de întreţinere, asistenţă 
tehnică si revizii, la clopotele, ceasul si liftul turnului Bisericii Evanghelice, supraveghind 
derularea contractelor  si a serviciilor contractate.    
          În anul 2020 au fost realizate cu finanţare de la bugetul local în baza documentaţiilor 
elaborate de Serviciul monumente istorice următoarele obiective:  



- executarea unei rampe pentru persoanele cu dizabilitati in zona de acces la Serviciul public 
comunitar pentru evidenta persoanelor; 
- reabilitare fatada principala si a fatadelor din  curtea interioara  (Direcţia de servicii sociale), 
str. Dornei, nr. 12; 
- repararea panourilor de afişaj metalice din Piaţa Centrala si achiziţionarea panourilor color de 
prezentare turistică; 
-    refacerea si montarea steagurilor breslelor medievale, a căror catarge se găsesc pe  cele 
trei Axe turistice; 
-   amenajarea  locaţiilor  pentru autorizare terase in municipiul Bistrita  pe perioada  
          primavara-vara-toamna; 
-  „înlocuire fereastra tip vitrina” la  imobilul Primăriei Bistriţa, str. Gheorghe Șincai, nr. 2 
-  amenajarea  locaţiilor  pentru autorizare terase in municipiul Bistrita  pe Pietonal Liviu 
Rebreanu in perioada Sarbatorilor pascale. 
           Pentru anul 2021 Serviciul monumente istorice îşi propune obiective specifice domeniului 
de activitate: 
- elaborarea documentaţiei tehnice și obţinerea autorizaţiei de construire la investiţii promovate 
de către primărie pe imobile din centrul istoric. 
- sprijinirea şi continuarea acţiunilor de prevenire a degradării clădirilor din centrul istoric prin 
consilierea proprietarilor (solicitarea ca proprietarii) la executarea lucrărilor de întreţinere şi 
reparaţii acolo unde starea tehnică a clădirii o impune, stoparea intervenţiilor neconforme cu 
specificul şi stilistica arhitecturii medievale  
- asigurarea asistenţei tehnice de specialitate, proprietarilor imobilelor din centru istoric. 
- documentarea şi elaborarea unor materiale de specialitate utilizate pentru emiterea 
reglementărilor de intervenţie pentru clădiri din zona istorică, ori de câte ori se solicită de către 
serviciul urbanism,  
- elaborarea şi emiterea unor reglementări specifice, utile beneficiarilor care solicită emiterea 
certificatului de urbanism pentru imobilele din zona Centrului Istoric şi din Zona de protecţie a 
Centrului Istoric,  
- stocarea pe suport electronic a autorizaţiilor și certificatelor emise de catre Serviciul  urbanism. 
- reluarea acţiunilor de verificare a autorizaţiilor de construire privind realizarea şi amplasarea 
pe faţada clădirilor din centrul istoric a firmelor și a panourilor publicitare.  
- cooperarea cu organismele de specialitate și cu instituţiile publice cu responsabilităţi în 
domeniul protejării monumentelor istorice, asigurând respectarea deciziilor acestora. 
- întocmire documentaţii privind achiziţionarea serviciilor pentru amplasarea afişajelor de 
informare turistica pe traseul celor trei axe turistice: axa Coroanei, axa Artelor si axa Breslelor.  
- întocmire material informativ pentru panourile de afişaj  cu enumerare obiective turistice şi 
ierarhizare istorică. 

Serviciul Monumente Istorice îşi propune să identifice cele mai bune soluţii de consiliere 
şi sprijinire a cetăţenilor în vederea realizării lucrărilor de întreţinere a monumentelor pentru a 
dezvolta prevenţia şi minimalizarea intervenţiilor care pot să afecteze autenticitatea arhitecturii 
cu valoare de patrimoniu de la nivelul Municipiului Bistriţa, prin editarea şi distribuirea gratuită a 
unui catalog şi ghid de intervenţie asupra imobilelor din centrul istoric al municipiului Bistriţa. 
 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 
 

Direcţia Economică este serviciul care asigură formarea, administrarea, angajarea, 
utilizarea şi evidenţa resurselor materiale şi financiare ale Municipiului Bistriţa. Asigură 
finanţarea activităţilor primăriei, a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa, a 
serviciilor publice de interes local, a lucrărilor de investiţii publice, întocmirea şi execuţia 
bugetului general al municipiului Bistriţa.  

Direcţia Economică are în structură doua componente: componenta venituri şi 
componenta cheltuieli. 
 



Componenta Venituri 
a. Serviciul constatare şi impunere : 

Organizează, îndrumă şi controlează acţiunea de constatare şi stabilire a impozitelor şi 
taxelor de la persoane fizice, precum şi cele de la persoane juridice, care se fac venit la bugetul 
local, pe categorii de impozite si taxe locale; verifică agenţii economici, persoanele juridice 
asupra determinării materiei impozabile, precum şi asupra calculului impozitelor şi taxelor 
datorate bugetului local; 

În sinteza: in perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, personalul din cadrul Serviciului 
„Constatare şi impunere” a înregistrat 4.615 declaraţii de impunere clădiri terenuri deţinute de 
persoane fizice, 6.193 declaraţii de impunere a mijloacelor de transport deţinute de persoane 
fizice, 2.411 declaraţii de impunere a mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice şi 
2.714 declaraţii de impunere pentru persoane juridice deţinătoare de clădiri, 1.517 declaraţii de 
impunere pentru persoane juridice deţinătoare de terenuri şi 1.017 declaraţii privind mijloacele 
de reclamă şi publicitate; a verificat si soluţionat 595 transmiteri deschideri succesorale; a 
verificat și soluționat 1.030 cereri scutiri majorări de întârziere pentru persoane fizice și 170 
cereri persoane juridice; a verificat si soluţionat  776 dosare de scutire impozite şi taxe locale 
pentru: veterani de război, văduve de veterani, persoane fizice cu handicap grav, accentuat si 
invaliditate gr. I respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi 
ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, recunoaşterea meritelor personalului armatei 
participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, 
persoanele refugiate sau deportate, precum și persoane juridice. 

S-au verificat, întocmit şi eliberat 7.343 certificate de atestare fiscală pentru persoane 
fizice şi 3.503 certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice în vederea rezolvării unor 
probleme legate de notariat, bancă, ambasadă, poliţie, oficiul de cadastru şi publicitate 
imobiliară, unităţi militare, asistenţă socială etc. 
 
b. Serviciul urmărire şi încasare  

Urmăreşte încasarea veniturilor fiscale şi nefiscale în termen şi stabileşte măsuri de 
recuperare a debitelor prescrise; urmăreşte modul de calcul şi încasare a majorărilor pentru 
neplată sau plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor; ţine evidenţa sumelor date în debit sau la 
scădere de către serviciile de constatare şi impunere şi urmăreşte modul în care acestea sunt 
urmărite şi încasate; 

În sinteza: in anul 2020, personalul din cadrul Serviciului „Urmărire şi încasare” a emis si 
distribuit un număr de 902 somaţii şi titluri executorii persoane fizice pe raza municipiului Bistriţa 
şi a localităţilor aparţinătoare. 

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, personalul din cadrul Serviciului „Urmărire şi 
încasare” a încasat  impozite şi taxe locale, în special amenzi de circulaţie, pe chitanţiere şi a 
înregistrat în aplicaţia informatică de gestiune a impozitelor şi taxelor locale: 
- a debitat 9400 procese verbale privind amenzi contravenţionale  persoane fizice si juridice; 
- a luat in evidenta 3 dosare privind recuperare  ajutor de handicap persoane fizice; 
- a întocmit 197 borderouri de scădere persoane fizice; 
- a întocmit 395 dosare de insolvabilitate persoane fizice; 
- a înregistrat 19.450 cereri, declaraţii si adrese privind persoane fizice si juridice; 
- a întocmit dosare si  a continuat procedura de  executare silita pentru 218 contribuabili 
persoane fizice; 
- a întocmit 6.520 acte de corespondenţă cu diferite instituţii publice în vederea stabilirii stării de 
fapt fiscale a contribuabililor, cum ar fi: Poliţia mun. Bistriţa – Biroul ordine publică, Inspectoratul 
Teritorial de Muncă, Casa Judeţeană de Pensii, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
judeţului Bistriţa-Năsăud, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Birouri Notariale, precum 
şi din cadrul Primăriei mun. Bistriţa, Compartimentul Registrul Agricol, Serviciul Stare Civilă, 
Serviciul Evidenţa Populaţiei şi alte servicii şi compartimente pentru persoane fizice; 
- a emis declaratii si decizii privind taxa de salubrizare pentru 5.850 pozitii persoane fizice; 
- a debitat, a preluat declaratii si a emis decizii de impunere privind taxa de reabilitare 2.454 
dosare persoane fizice; 



- a intocmit, verificat si operat  1.273 dosare privind reducerea la taxa de reabilitare persoane 
fizice. 

În cursul anului 2020 veniturile proprii încasate au fost de 148.079.691 LEI, procentul de 
realizare faţă de prevederile definitive fiind de 93.15 %. 
Ponderea în cadrul veniturilor curente, şi anume 89.91 % o deţin veniturile fiscale. Acestea au 
fost realizate în proporţie de 95.31 % faţă de valorile prognozate. Veniturile realizate din 
impozitele pe clădiri şi terenuri sunt în proporţie de 95.33 % faţă de valorile prognozate.  

Veniturile nefiscale, reprezentând 11.47 % din veniturile curente, au fost încasate în 
proporţie de 82.55 %. 

Principalele surse de formare ale veniturilor fiscale au fost: 
1. Impozite şi taxe pe proprietate – 26.815.530 lei din care: 
       - impozit pe clădiri persoane fizice – 6.402.268 lei 
       - impozit pe teren persoane fizice – 2.211.975 lei 
       - impozit/taxă pe clădiri persoane juridice – 14.217.858 lei 
       - impozit/taxă pe terenuri persoane juridice – 1.985.183 lei 
       - alte impozite si taxe pe proprietate  - 4.258 lei 
       - impozit pe teren extravilan – 479.884 lei 
       - taxe judiciare de timbru –  1.514.104 lei 
2. Taxe pe servicii specifice  – 9.700.019 lei din care: 
    - impozit pe spectacole – 12.276 lei 
  - impozit mijloace de transport persoane fizice – 5.305.378 lei 
  - impozit mijloace de transport persoane juridice – 2.700.170 lei 
  - taxă reclamă, publicitate – 417.361 lei 
  - taxe şi tarife pentru eliberare licenţe şi autorizaţii – 1.264.834 lei 
3. Venituri din vânzări de bunuri şi servicii – 16.948.832 lei din care: 
  - venituri din prestări servicii – 3.979.689  lei 
  - diverse venituri – 10.009.041 lei 
  - taxe extrajudiciare de timbru – 9.427 lei 
  - amenzi – 2.912.048 lei 
  - alte transferuri voluntare – 38.627 lei 
 
c. Biroul executarea creanţelor bugetului local  

Desfăşoară activităţi de executare silită, la persoane fizice şi juridice, în condiţiile 
îndeplinirii şi respectării prevederilor legislaţiei fiscale, prin parcurgerea tuturor etapelor 
prevăzute de lege în vederea colectării prin executare silită a veniturilor fiscale ale bugetul local, 
precum şi în vederea stingerii prin alte modalităţi a creanţelor fiscale locale; reprezintă instituţia 
în instanţă în cauze având ca obiect creanţele fiscale (contestaţii la executare, contencios 
administrativ); participă la întocmirea documentelor privind declararea stării de insolvabilitate. 

În sinteză: În cursul anului 2020, în conformitate cu prevederile Codului de procedură 
fiscală, Compartimentul executare creanţe a distribuit în teren, pentru persoane juridice cu 
restanţe la plata impozitelor şi taxelor ce se fac venit la bugetul local, un număr de 28  somaţii 
însoţite de titluri executorii şi a instituit un număr de 16 popriri pe conturi bancare aparţinând 
diferiţilor agenţi economici. Pentru sumele care nu au putut fi recuperate prin poprire s-au 
aplicate sechestre asupra bunurilor proprietatea debitorilor. Astfel, în cursul anului 2020 s-au 
instituit un număr de 2 sechestre asupra unor bunuri mobile/imobile, procedura de valorificare 
aflându-se în diferite stadii.  

Precizam faptul ca in perioada martie - decembrie 2020 procedura de executare silita  a 
fost suspendata. 

Pentru recuperarea creanţelor fiscale datorate de contribuabilii- persoane juridice aflaţi în 
procedura insolvenţei sunt pe rol un număr de 267 dosare în care municipiul Bistriţa are 
calitatea de creditor, din care 28 dosare deschise in anul 2020. În dosarele de insolvență au fost 
formulate un numar de 23 de cereri de plata,  un numar de 8  contestații la rapoartele asupra 
fondurilor obținute din lichidare și planul de distribuire/tabel creante/opozitie inchidere procedura 
insolventei.  



De asemenea, au fost instrumentate un număr de 33 de dosare având ca obiect 
contestaţie la executare, contestatie anulare act administrativ fiscal, precum şi plangere 
impotriva rezolutiei de radiere a unor societati comerciale. 
 
Componenta Cheltuieli 
a. Compartimentul buget și execuție bugetară ;  

Verifică şi centralizează proiectele de buget ale aparatului propriu împreună cu cele ale 
serviciilor din cadrul primăriei şi cu proiectele de buget ale instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi ale celorlalte instituţii publice de interes local ; elaboreaza proiectul de 
buget pentru aparatul propriu al primariei ; intocmeste proiectul de hotarare si raportul privind 
aprobarea bugetului general al municipiului ; raspunde de executia bugetului local si raportarile 
financiare conform dispozitiilor legale. 
b. Compartimentul financiar salarizare ; 
Asigura incasarea si evidenta contabila a impozitelor si taxelor locale potrivit clasificatie 
bugetare; asigura ridicarea si depunerea de numerar de la trezorerie/banci comerciale ; 
raspunde de intocmirea, calculul si plata drepturilor salariale ale personalului cat si a 
viramentelor acestora. 
c. Compartimentul contabilitate ; 

Asigura urmariea in creditele bugetare aprobate prin buget potrivit clasificatie bugetare ; 
asigura plata in termen a obligatiilor financiare catre terti ;  raspunde de intocmirea evidentei 
contabile analitice si sintetice potrivit prevederilor legale.  
d. Compartiment guvernanta corporativa. 

Gestioneaza raporturile dintre autoritatea publica tutelara si intreprinderile publice in baza 
prevederile  OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,  la 
nivelul municipiului Bistrita. 
 
Sinteza execuției bugetare pe anul 2020 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.24/13.02.2020 Bugetul general al municipiului 
Bistriţa a fost aprobat la nivelul sumei de 329.557 mii lei la venituri si la cheltuieli la nivelul 
sumei 335.991 mii lei, iar prin rectificări succesive a ajuns la nivelul sumei de 321.582 mii lei la 
venituri si la suma de 328.016 mii lei la cheltuieli, potrivit HCL nr.1923.12.2020 si Dispozitiei 
primarului nr. 4414/23.12.2020. 
Bugetul general al municipiului Bistriţa, potrivit ultimei rectificari se prezinta  astfel: 
(valori în mii lei) 
 

Indicator Buget 
local 

Bugetul 
instituţiil
or 
publice 
finanţate 
din 
venituri 
proprii si 
subvenţii 
din 
bugetul 
local 

Bugetul 
împrumutu
rilor interne 
si externe 

Bugetul 
fonduril
or 
externe 
neramb
urabile 

Total Transfer
uri intre 
bugete 
**)  
(se 
scad) 

Total 
buget 
general 

La venituri        

a) prevederi 
bugetare iniţiale 

316.556 27.049 1.993 0 345.598 16.041 329.557 

b) prevederi 
bugetare 
definitive 

304.640 25.574 5.906 0 336.120 14.538 321.582 

c) încasări 
realizate 

282.757 21.840 4.116 0 308.713 13.752 294.961 
 



Excedent an 
anterior 

4.937 1.497 0 0 6.434  6.434 

La cheltuieli        

a) credite 
aprobate iniţial 

321.493 28.546 1.993 0 352.032 16.041 335.991 

b) credite 
definitive 

309.577 27.071 5.906 0 342.554 14.538 328.016 

c) plăţi efectuate 247.806 20.092 2.641 0 270.539 13.752 256.787 

Excedent(venitu
richeltuieli) 

34.951 1.748 1.475 0 38.174  38.174 

    
Bugetul local atat la venituri cât şi la cheltuieli, in sinteza, se prezintă astfel: 
Venituri : 
(valori în mii lei) 
 

Denumire Prevederi definitive Incasari Procent   % 

Total venituri  din care : 304.640 282.757 92,82 

Venituri proprii 158.358 146.514 92,52 

I.  Venituri curente din care: 177.281 167.771 94,64 

Venituri fiscale   166.358 158.544 95,30 

Venituri nefiscale 10.923 9.227 84,47 

Ii. Venituri din capital 349 636 182,23 

Iii.  Subventii (de la bugetul de 
stat) 

21.647 11.646 53,80 

Iv. Sume primite de la u.e 94.733 94.138 99,37 

 
Cheltuieli  
(valori în mii lei) 
 

Denumirea indicatorilor Cod 
indicator 

Prevederi 
definitive 

Plati 
efectuate 

% 

Total  309.577 247.806 80,05 

Autoritati publice si actiuni externe 5102 38.055 35.239 92,60 

Alte servicii publice generale 5402 2.605 2.471 94,86 

Tranzactii privind datoria publica si 
imprumuturi 

5502 1.686 1.614 95,73 

Ordine publica si siguranta nationala 6102 12.186 11.369 93,30 

Invatamant 6502 63.831 51.437 80,58 

Sanatate 6602 4.318 3.988 92,36 

Cultura, recreere si religie 6702 23.405 21.288 90,95 

Asigurari si asistenta sociala 6802 37.071 28.302 76,35 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7002 50.338 41.305 82,06 

Protectia mediului 7402 18.052 17.392 96,34 

Transporturi 8402 58.030 33.401 57,56 

 
 Bugetul local s-a incheiat cu un excedent de 34.951 mii lei, care in anul 2021 va fi utilizat 
astfel:  

• suma de 1.925 mii lei reprezinta sume alocate din Fondul de interventie pentru reabilitare 
infrastructura program inundatii pentru autoritatile publice locale care se utilizeaza in anul  
2021 cu aceeasi destinatie; 

• suma de 33.026 mii lei   va fi utilizata in anul 2021 pentru  realizarea programului de 
investitii publice; 
Cheltuielile efective (plati) pe anul 2020 în sumă de 247.806 mii lei, structurate pe  titluri 

de cheltuieli se prezintă astfel : 



• cheltuieli de personal - 56.187 mii lei 

• cheltuieli cu bunuri şi servicii - 52.683 mii lei 

• dobanzi - 1.614 mii lei 

• transferuri (intre bugete) - 13.752 mii lei 

• alte transferuri - 4.124 mii lei     

• subventii (transport local si salubritate) - 11.790 mii lei 

• proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile - 67.277 mii lei 

• asistenta sociala - 13.233 mii lei 

• alte cheltuieli( actiuni nerambursabile din bugetul local, actiuni de tineret, sport, culte) - 
3.645 mii lei 

• cheltuieli de capital -16.278 mii lei 

• rambursari de credite - 7.715 mii lei 

• plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - 492 mii lei 
 
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
 
 
Compartimentul financiar contabil 

Compartimentul financiar-contabil asigură organizarea și desfășurarea activității 
financiar-contabile pentru Direcția Servicii Publice, în conformitate cu dispozițiile legale în 
vigoare, cu principiile contabile generale și ale contabilității de angajamente. 

Compartimentul financiar – contabil întocmeste periodic situația execuției bugetare și 
urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și 
cheltuieli, întocmește documentația specifică privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 
plata cheltuielilor, precum și organizarea, evidențași raportarea angajamentelor bugetare și 
legale ale instituției, îndruma și controlează modul de punere în aplicare a acesteia. 

Compartimentul financiar – contabil asigură elaborarea bugetului anual de venituri și 
cheltuieli, având la bază fundamentările și documentațiile întocmite de serviciile și 
compartimentele din cadrul Direcției Servicii Publice, urmărește periodic, realizarea ăn bune 
condiții a indicatorilor financiari aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției, 
întocmește situațiile finaciare, contul de execuție, anexele și raportul explicativ. 

De asemenea propune efectuarea inventarierii la termenele stabilite în conformitate cu 
dispozițiile legale și îndeplineste sarcinile ce îi revin pentru păstrarea integritații patrimoniale ale 
instituției. 

În cadrul compartimentului financiar – contabil se asigură exercitarea controlului financiar 
preventiv asupra tuturor operațiunilor care afecteaza fondurile publice și patrimoniul public al 
Direcției Servicii Publice.  

Sinteza activitatații pe anul 2020 
Bugetul Direcției Servicii Publice pentru anul 2020 a fost aprobat la nivelul sumei de 

66.531 mii lei, din care bugetul local: 65.694 mii lei și venituri proprii: 837 mii lei. 
Contul de execuție bugetară realizat de Direcția Servicii Publice Bistrița, pe titluri de 

cheltuieli, în anul 2020 se prezintă astfel: 
                                                                                                                mii lei 

Titlul de cheltuieli Buget aprobat Plați 

Cheltuieli de personal 14.010 13.841 

Cheltuieli bunuri și servicii 39.422 37.024 

Subvenții 11.900 11.789 

Cheltuieli de capital 362 295 

Total 65.694 62.949 

 
Execuția bugetarăîn anul 2020 pentru secțiunea de funcționare, în conformitate cu 

structura funcționala a direcției se prezintă astfel: 
                                                                                                                  mii lei 



Nr. crt. Denumire serviciu/compartiment Buget aprobat Plați 

1 Concesionare, valorificare, terenuri și 
implementare strategii publice  

4.963 4.776 

2 Administrare cimitire, ștrand 1.010 925 

3 Deratizare, dezinsecție, dezinfecție 352 344 

4 Ecarisaj 474 435 

5 Iluminat public 3.685 3.613 

6 Intreținere imobile și mobilier urban 2.735 2.601 

7 Salubrizare 18.609 18.039 

8 Transport, administrare circulație 14.614 14.365 

9 Întretinere străzi 13.575 12.612 

10 Mecanizare 3.881 3.634 

11 Exploatare Centrale termice, instalații 1.434 1.310 

 Total 65.332 62.654 

 
 Pentru anul 2021 sunt propuse următoarele obiective majore: 
● fundamentarea și întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli precum și propunerile de 
rectificare a acestuia în conformitate cu propunerile și notele de  fundamentare primite de la 
serviciile din cadrul Direcției Servicii Publice Bistrița; 
● întocmirea lunară a contului de execuție a cheltuielilor și încadrarea acestora în limitele 
aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli; 
● organizarea și conducerea contabilitații operațiunilor de încasări și plăți; 
● întocmirea lunară, trimestrialăși anuală a situațiilor financiare cu anexele aferente pentru 
activitatea direcției; 
● raportarea situațiilor lunare, trimestriale și anuale în sistemul național de raportare Forexebug. 
 
Compartiment Resurse Umane 

Activitatea Compartimentului resurse umane este structurată pe următoarele 
componente:  
1. angajarea şi integrarea salariaţilor; 
2. motivarea salariaţilor; 
3. organizarea resurselor umane; 
4. gestiunea personalului; 
5. planificarea resurselor umane; 
6. evaluarea performanţelor profesionale individuale a funcționarilor publici și contractuali; 
7. consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită; 
8. urmăreştemenţinereaintegrităţii Sistemului de Management  Integrat 

În anul 2020, s-au întocmit documentații pentru 2 proiecte de hotărâre, care au avut ca 
rezultat adoptarea de către Consiliul local al municipiului Bistrița a unor hotărâri, după cum 
urmează:  
- Hotărârea nr.14/30.01.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind modificarea și 
completarea Anexei la Hotărârea nr.7/28.01.2019 a Consiliului local al municipiului Bistrița 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
familiei ocupaţionale „Administraţie ”din aparatul de specialitate al Primarului municipiului 
Bistriţaşi serviciile publice de interes local;  
- Hotărârea nr.96/20.06.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind modificarea 
Statului de funcţii al Direcţiei Servicii Publice Bistriţa; 

Prin grija Compartimentului resurse umane au fost organizate 24 concursuri, din care 1 
pentru o funcție publică de conducere, 1 pentru o  funcție publică de execuție și 22 funcţii 
contractuale de execuție. În urma concursurilor s-au întocmit documentații (referat și decizie) 
pentru numirea în funcția  publică de conducere pentru o persoană, 18 pentru funcții 
contractuale de execuție. Pentru cele 18 persoane cu funcţii contractuale s-au întocmit 
Contracte individuale de munca pe perioada nedeterminată . 



Au fost organizate 8 examene de promovare în grad profesional, în urma cărora au fost 
promovați un număr de 3 funcționari publici de execuție și 5 persoane contractuale de execuție, 
pentru care au fost întocmite documentațiile aferente. 

Totodată, s-au întocmit documentații care au stat la baza emiterii unor  decizii ale 
directorului executiv  al  Direcţiei Servicii Publice Bistriţa, după cum urmează: 
- definitivare în funcție publică de execuție, ca urmare a expirării perioadei de stagiu ca 
debutant – 1 persoană 
- sancționare personal contractual – 1 persoană 
- suspendare/revenire din suspendare  contract individual de muncă -3 persoane 
- reîncadrare ca urmare a trecerii la altă tranşă de vechime- 21 persoane 
- încetare raport de serviciu / contract individual de muncă/contract management – 24 persoane 
- acordare spor handicap – 1 persoană 
- stabilire program de lucru cu publicul la  Direcţia Servicii Publice 
- reîncadrare şi stabilire salariu de bază cu 01.01.2020 pentru personalul din cadrul Direcţiei 
Servicii Publice Bistriţa. 

S-au asigurat lucrările de secretariat în comisiile de concurs pentru 24 concursuri de 
recrutare, 8 examene de promovare. 

S-au întocmit un număr de 449 de adeverinte pentru medic / somaj / vechime în muncă / 
venit / salariat / reabilitare termică / prezență la locul de muncă /Revisal etc.  

Prin grija Compartimentului resurse umane, au fost gestionate concediile de odihnă și 
alte zile libere suplimentare ale angajaților din cadrul Directiei Servicii Publice Bistrita. 

Totodată, au fost gestionate, fizic și electronic, un numar de 52 declarații de avere, 52 
declarații de interese ale personalului din cadrul Directiei Servicii Publice Bistrita 

S-a gestionat un numar de 255 de evaluări ale performanțelor pentru anul 2019  din 
cadrul Directiei Servicii Publice Bistrita. 

S-a întocmit documenția în vederea acordarii sporului de conditiivatamatoare pentru 
angajatiiDirectiei Servicii Publice Bistrita 

În contextul evoluției pandemiei cu Covid 19, și, ținând cont de măsurile preventive 
adoptate la nivel național, județean și local, în vederea limitării efectelor răspândirii acestuia, s-
au întocmit o serie de acte administrative, cum ar fi: modificarea programului de lucru  pentru 
anumite categorii de personal din cadrul Directiei Servicii Publice Bistrita. 

Obiectivele majore ale Compartimentului  resurse umane pentru anul 2021 sunt: 
• identificarea elementelor de disfuncţionalitateşi a riscurilor care pot afecta realizarea 
obiectivelor generale şi a celor specifice ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Bistriţaşi al serviciilor publice, respectiv instituţiilor publice de interes local; 
• elaborarea programului de pregătire profesională, la nivelul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Bistriţaşi al serviciilor publice, instituţiilor publice şi regiilor autonome de 
interes local, prin accesarea de fonduri nerambursabile; 
• actualizarea Regulamentului intern, Codului de conduită şi a Regulamentului de Organizare 
şiFuncţionare 
• revizuirea procedurilor de recrutare 
 
Serviciul Transport Administrare Circulaţie 

Obiectul de activitate al serviciului: 
- întocmeşte regulamentele şi normelor locale de organizare şifuncţionare a serviciilor de 
transport public local, criteriile şi procedurile de monitorizare şi control al gestiunii serviciilor de 
transport public local; 
- monitorizează funcţionarea serviciilor de transport public local, pe baza indicatorilor de 
performanţă din Regulamentul-cadru de funcţionare a acestor servicii; 
- organizează iluminatul public stradal, pietonal și ornamental al municipiului în condiţii de 
eficienţăşisiguranţă; 
- monitorizează funcţionarea serviciului de iluminat public în municipiul Bistriţa; 
- conduce evidenţa indicatoarelor de circulaţie din municipiul Bistriţa, verifică şi propune măsuri 
de înlocuire a celor deteriorate 
- verifică si emite avize de amplasament pentru certificatele de urbanism solicitate; 



- întocmeşte şi eliberează autorizaţiile de săpături pe străzile, trotuarele şi spaţiilor verzi de pe 
teritoriul municipiului Bistriţa şi urmăreşte respectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţii; 
- propune măsuri şi mijloace specifice siguranţei circulaţiei pe drumurile publice din municipiul 
Bistriţa şi urmăreşte realizarea lor; 
- răspunde de reglementare şi desfăşurarea serviciilor publice de transport în municipiul Bistriţa; 
- eliberează autorizaţii de transport, licenţe de traseu, autorizaţii de taxi; 
- eliberează carduri/legitimaţie de parcare pentru persoanele cu dizabilităţi; 
- gestionează legitimaţiile carduri şi abonamentele eliberate in baza HCL  nr. 178/30.09.2009, 
modificată prin HCL nr. 78/26.05.2011 și HCL nr. 28/29.03.2012  . 

Activitatea de transport public de persoane prin curse regulate s-a desfăşurat în anul 
2020 în gestiune delegată, în baza contractului de delegare a gestiunii nr. 48L din 30.05.2019, 
încheiat cu operatorul de transport, S.C. Transmixt S.A. Bistriţa și a actelor adiționale 
subsecvente, până la data de 31.12.2020. 

Transportul public local de călători a cunoscut o scădere a numărului de călători 
transportaţi în anul 2020 faţă de 2019, de la 4.089.770 calatori transportati in 2019 
la3.356.159calatori transportati in 2020. 

Trendul descendent al numărului de călători a fost determinat în special de masurile de 
limitare a raspandirii virusului Covid-19, mai ales in cele doua luni de stare de urgenta dar si in 
continuare cu aproximativ 30% datorita aplicarii Hotararilor Comitetului Local pentru Situatii de 
Urgenta, de scăderea numărului de călătorii ai beneficiarilor de gratuități la transportul public (în 
special persoane varsnice) si a elevilor, studentilor si cadrelor didactice ca urmare a inchiderii 
scolilor.  

Surprinzator, cu toate masurile impuse de pandemie, s-a constatat o usoara crestere a 
numărului de calatori in zona industriala a municipiului    
 Pe noul program de transport se operează pe 18 trasee din cele 20 de trasee cuprinse în 
programul aprobat, traseul 10A, care deservește parcul industrial Sărata și traseul 16 spre 
comlexul sportiv Wonderland fiind suspendate iar traseul 4 – linia verde, nefiind operabil decât 
după achiziționarea autobuzelor electrice.  

Parcul auto folosit în transportul public cuprinde 45 de autobuze plus cele de rezervă și 
este in marea majoritate nou, autovehiculele având an de fabricație 2014-2019 cu norma de 
poluare euro 6 si 11 din cele 45 cu an de fabricație înainte de 2014 și cu norma de poluare euro 
3- euro 5.  

În ce priveşte calitatea serviciilor de transport s-a acţionat pentru respectarea frecvenţei 
de circulaţie pe traseele stabilite, creşterea capacităţii mijloacelor de transport, creşterea 
numărului de vehicule la orele de vârf.  

Cu toate acestea au fost înregistrate întârzierei de curse pe anumite trasee, întârzieri 
determinate în special de lucrări la rețelele de utilități în zona carosabilului sau aglomerație sau 
blocaje în trafic, mai ales la orele de vârf, care au generat întârzieri care în general nu depășesc 
5 minute. Au fost înregistrate și câteva cazuri (puține) de întârzieri care au depășit 10 min., în 
special pe linia 2 de transport. Nu au fost cazuri de curse suspendate, cu excepția celor care 
deservesc traseele suspendate, menționate mai sus. 

S-au înregistrat în cursul anului 2020 un număr de 6 reclamații nominale referitoare la 
următoarele aspecte: 
- întârzierei de curse pe traseele 2, și 13; 
- atitudine necorespunzătoare a șoferului faţă de călători, în ce privește limbajul folosit precum 
și cu privire la omisiunea de a da rest de la prețul unui bilet; 
- acces în mijlocul de transport cu animale; 
- calitatea necivilizată a unor calatori, mai ales din zona Viișoara/Sărata si  blocurile ANL 
Subcetate. 
 Au fost înregistrate, de asemenea, sesizări referitoare la aspecte de importanta minora, 
cum ar fi întârzieri de un minut,  activarea panourilor electronice din stații, precum și multe 
reclamații, în special telefonice care s-au dovedit a fi  nefondate (pierdere autobuzului din cauza 
întârzierii călătorilor sau că șoferul nu i-a luat în autobuz în situații în care călătorii așteptau în 
alt loc decât în stație)  



Toate reclamațiile au fost analizate, cercetate și prelucrate cu șoferii, iar acolo unde s-a 
considerat necesar, s-au luat măsuri de soluționare și eliminare a cauzelor care le-au generat.  
La toate reclamaţiile înregistrate s-a răspuns în termenul legal stabilit. 

În ce privește evenimentele rutiere în care au fost împlicate autovehicule din transportul 
public local, în anul 2020 au fost înregistrate un număr de 0 cazuri. 

Legat de problemele cu care se confruntă operatorul de transport, s-au organizat întâlniri 
între reprezentanții Primăriei municipiului Bistrița, Politiei locale si șoferii de autobuz, întâlniri în 
cadrul cărora s-au discutat si lămurit unele aspecte care țin de trafic precum si de problemele 
pe care șoferii le sesizează în timpul efectuării serviciului.  
 În cursul anului 2020, au beneficiat de facilități la transportul public un număr de 10.017 
persoane, din care, 8.551 pensionari, 9 veterani de război şi văduve de război, 4 participanți la 
revoluția din decembrie 1989, 91 persoane persecutate politic  de regimul comunist , 1362 
persoane cu handicap.  

Pentru persoanele beneficiare de transport gratuit pe mijloacele de transport in comun  
(pensionari, veterani de război, persoane persecutate politic de regimul comunist, participanţi la 
revoluţia din decembrie 1989), in cursul anului 2020 s-au încărcat un număr de 1.317.100 
călătorii, fiind utilizate, respectiv decontate de operatorul de transport un număr de 856.933 
călătorii cu o valoare de 1.542.479 lei .   
 Alte categorii de persoane beneficiare de facilităţi la transportul public au fost elevii, 
studenţiişi cadrele didactice, care, în baza Hotărârea nr. 178 din 30 septembrie 2009  a 
Consiliului Local al municipiului Bistriţa, cu modificările și completările ulterioare, au beneficiat 
de decontarea a 50% din valoarea abonamentelor la transportul public. În cursul anului 2020, 
pana in luna august, au beneficiat de această facilitate, în medie, lunar, un număr de 1.000 
persoane. Valoarea totală decontată pentru aceasta perioada acestor categorii de persoane a 
fost de 70.400 lei.  

Din luna septembrie,  pe HCL 178/2009 au ramas doar studentii si cadrele didactice, in 
medie, lunar, 4 pers. valoarea totala decontata septembrie-decembrie 2020 fiind de 2.040 lei, 
iar elevii beneficiind de facilitati la transportul public in baza Hotararii de Guvern nr.435 din28 
mai 2020, in medie, lunar, un numar de 2033 elevi. 

Valoarea totala decontata la abonamente elevi septembrie – decembrie 2020 a fost de 
265.158 lei. 

Valoarea totala decontata in anul 2020 pentru aceste categorii de persoane a fost de 
337.598 lei. 
 În ce privește siguranța circulației, în anul 2020 s-au întocmit documentații și a fost 
asigurată asistenţă tehnică pentru următoarele lucrări: 
- realizare studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție pentru sens giratoriu la 
intersecția străzilor Calea Clujului și Soarelui; 
- montarea a 109 indicatoare rutiere diverse noi și s-au reparat si remontat 235 de indicatoare 
existente; 
- montarea a 15 buc. oglinzi rutiere, din care 11 buc. în locații noi și 4 buc. înlocuite; 
- reparat  si remontat 111 buc lampi cu lumina galbena intermitent 
- realizarea a 10300 mp marcaje longitudinale, lucrare executată cu firmă specializată; 
- realizarea a 14106 mp marcaje rutiere transversale diverse (parcări, spații interzise, interzis 
staționarea, ghidaje și săgeți, persoane cu handicap, stații autobuz, locuri așteptare taxi, 
delimitare a părții carosabile); 
- realizare marcaj rutiere la parcarile de resedinta 6211 mp 
- montarea de elemente metalice pentru interzicerea accesului auto 102 buc. in locatii noi si 
reparat si remontat  elemente metalice 206 buc. 
- montare separatori de sens pe 89 ml 
- montare panouri de afisaj program de transport public local 40 buc 
- montare console la semafoare treceri pietoni 8 buc; 
- realizare limitatoare de viteză din asfalt în 20 locații: 
- s-a asigurat asistență tehnică la refacerea carosabilului pe  străzi ca urmare a reabilitării 
rețelelor de apă și canalizare, precum și reabilitare zone rezidențiale; 
- au fost eliberate un număr de 167 carduri legitimație pentru parcare persoane cu handicap. 



Pentru reglementare activităţii de transport în regim de taxi, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, 
modificată şi completată prin Legea 265/19.07.2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, au fost  verificate în 
vederea acordării vizei anuale un număr de 377 autorizații taxi. A fost suspendată în cursul 
anului 2020 o singură autorizație taxi. Au fost reautorizate, în urma procesului de divizare, 
fuzionare, de cesionare în condițiile legii sau de modificare a formei de organizare un număr de 
18 autovehicule taxi. 
 În cursul anului 2020 au fost înlocuite, în condiţiile legii, un număr de 11 autovehicule taxi 
autorizate, în toate cazurile autovehiculele înlocuitoare având performanţeşicondiţii de confort 
superioare. Pentru toate aceste autovehicule au fost verificate dosarele de autorizare şi au fost 
eliberate autorizații conform legii. 
 Au fost prelungite în anul 2020 un număr de 20 autorizații taxi al căror valabilitate a 
expirat în cursul acestui an. 
 Pe linia securității și sănătății în muncă și a situațiilor de urgență au fost elaborate în anul 
2020, tematicile anuale de instruire pentru personalul Direcției Servicii Publice și au fost 
întocmite programe de instruire și testare în acest domeniu. 
S-a efectuat instructajul general de Securitate și Sănătate în Muncă și Situații de Urgență 
pentru angajații noi din cadrul Direcției Servicii Publice , în cursul anului 2020. 
 S-a efectuat instructajul personalului de la Penitenciarul Bistrița care a avut contract de 
curățenie pe spațiul public, pentru un număr de 49 persoane, în cursul anului 2020, precum și 
pentru un număr de 27 persoane care au efectuat muncă în folosul comunității în cadrul 
Direcției Servicii Publice Bistrița. 
 S-au făcut demersurile necesare pentru contractarea și asigurarea realizării serviciilor 
externe de medicina muncii, Securitate și Sănătate în Muncă, verificare stingătoare de incendiu 
și hidranți din cadrul Direcției Servicii Publice.  
 În ce privește intervențiile la rețelele de utilități, în cursul anului 2020, au fost solicitate un 
număr de 858 autorizații pentru remedierea rețelelor subterane sau reabilitarea în totalitate a 
rețelelor și branșamentelor situate pe domeniul public, după cum urmează:  
Avarii: 
   - avarii la rețelele de apa . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ...101 
   - avarii la rețelele de canalizare . . . . . ... . . .. . ... .. .  41 
   - avarii la rețelele de gaz . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . .... 39 
   - avarii la rețelele de telefonie . . . . . . . . . . . . . . . ….  .2 
   - avarii la rețelele electrice subterane . . . . . . . . . ... ..29 
Alte lucrări: 
   - extinderi rețele electrice, sau înlocuire a celor vechi...11 
   - branșamente gaz la imobile noi ................................ .21 
   - extinderi rețele sau rețele noi de gaz......................... 40* 
   - branșamente electrice la imobile noi ......................   290 
   - branșamente apa și canalizare la imobile noi ............63 
   - modernizare retele de iluminat public.........................11 

* Strazile unde au fost inlocuiteretelele de gaz si bransamentele aferente sunt:Tarpiului, 
Muscatei, Lavandei, Localitatea componenta Ghinda. 

Costurile acestor lucrări au fost suportate in totalitate de către compania de gaz. 
 În cursul anului 2020 au fost verificate documentațiile și emise 522 avize de 
amplasament, (pentru construcții noi sau diferite branșamente) solicitate prin certificatele de 
urbanism.  
 Pe lângă activităţile curente de monitorizare şiintervenţie în caz de avarii, în domeniul 
serviciului de iluminat public s-au realizat următoarele: 
      -    elaborare documentație pentru  atribuirea serviciului de intretinere a iluminatului public in 
municipiul Bistrița si localitățile componente in anul 2020  
      -    detectare si remediere defect cablu iluminat public subteran – 5 locații 
      -    înlocuire cutii joncțiune  - 17 buc. 
      -    reparare cutii de jonctiune 383 buc.. 



      -    înlocuire stâlpi iluminat public   - 5 buc. 
      -    iluminat public pe strazileTarpiului si Agronomului 
      -    branșare la energie electrica copertine statii autobuz - 10 buc. 
      -    iluminat suplimentar 4 treceri de pietoni 
      -    reparare si inlocuire spoturi si  proiectoare in Parcul Municipal 
      -    realizare iluminat festiv in municipiul Bistrita si localitatile componente. 
      -    supravegherea lucrarilor aferente obiectivului de investitii: „Modernizarea si extinderea 
iluminatului public in municipiul Bistrita si localitatile componente” realizat in anul 2020 in 
proportie de 60% 
 Obiective majore pe anul 2021: 
• Supravegherea lucrărilor din cadrul următoarei etape 2021 a programului privind reabilitarea 
reţelelor de apa , canalizare, gaz pe străzile din municipiu si localităţile componente, precum si 
refacerea spatiilor de pe domeniul public afectate de aceste lucrări; 
• Emiterea avizelor solicitate prin certificatele de urbanism; 
• Eliberarea de autorizații de branșamente conform prevederilor art. 11, lit. m) din Legea 
50/1991,republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 
• Supravegherea  până la finalizare a  tuturor lucrărilor de refacere a spatiilor de pe domeniul 
public afectate de avarii apărute la  rețelele subterane; 
• Înlocuirea elementelor de iluminat ornamental festiv defecte si inchiriere de elemente noi;  
• Bransamente electrice copertine statii de autobuz: 8 buc. 
• Iluminare suplimentară a trecerilor pentru pietoni slab luminate – 5 locații; 
• Monitorizarea serviciului de iluminat public si asigurarea intervențiilor specifice pentru 
întreținerea si repararea sistemului de iluminat public; 
• Monitorizare serviciului de transport public local de persoane în scopul creşteriicalităţii 
acestuia şi a îndeplinirii indicatorilor de performanţăstipulaţi în contractul de delegare a gestiunii 
serviciului; 
• Verificarea şi avizarea autorizaţiilor taxi, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
transport în regim de taxi cu toţi deţinătorii de autorizaţii taxi; 
• Participare la implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri europene în 
domeniul transportului public și al iluminatului public. 
 
Serviciul Tehnic Marketing 

Obiectul de activitate:  
• întocmeştedocumentaţiile necesare desfăşurăriiactivităţii serviciilor din cadrul Direcţiei Servicii 
Publice; 
• întocmeşte proiecte de amploare redusă pentru diverse reparaţii, împrejmuiri, construcţii; 
• urmăreşte comportarea în timp a străzilor, podurilor, podeţelor, pasajelor, clădirilor, zidurilor de 
sprijin , apărărilor de maluri, cuprinse în lista bunurilor domeniului public al municipiului Bistriţaşi 
cele 6 localităţi componente; 
• asigură desfăşurarea în condiţiile legii a activităţii laboratorului de determinări din cadrul 
Direcţiei Servicii Publice; 
• asigură implementarea şiperfecţionarea permanentă a sistemului propriu de asigurare a 
calităţii; 
• întocmeştedocumentaţiile necesare amenajării , întreţinerii , funcţionăriispaţiilor de joacă şi 
cele privind achiziţionarea de echipamente corespunzătoare; 
• întocmeşte lunar centralizatorul producţiei fizice şi valorice pe serviciile din cadrul direcţiei; 
• ţineevidenţa utilajelor (centrale termice cu instalaţii aferente) pe care le întreţineşiexpoatează 
unitatea ( cartea tehnică cu toate completările), a consumurilor de gaze; 
• elaborează programul anual al achiziţiilor, asigură organizarea şi aplicarea procedurilor 
prevăzute de lege pentru atribuirea contractelor de furnizare , servicii şi lucrări cuprinse în 
programul anual de achiziţii; 
• întocmeşte contractele de furnizare, servicii şi lucrări ,urmăreşte derularea contractelor 
încheiate şi respectarea clauzelor contractuale; 
• fundamentează bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii; 

Pe parcursul anului 2020 s-au realizat următoarele activităţi: 



• au fost întocmite documentaţii și au fost urmărite lucrările de reparații pe partea carosabilă a 
38 străzi – în suprafață de 93653 mp. 
• actualizare baza de date anuală privind consumul de utilităţi, la imobilele aparţinândDirecţiei 
Servicii Publice Bistriţa, în vederea elaborării inventarului de emisii de CO2 anual. 
• pe parcursul anului 2020, serviciul a întocmit 9 caiete de sarcini în vederea efectuării licitaţiilor 
pentru produsele, serviciile şi lucrările prevăzute în Programul de anual de achiziţii 
• au fost întocmite documentaţii în vederea  efectuării  a 13 proceduri de achiziție pentru 
produse, servicii , lucrări  și a 57 contracte prin achiziții directe de produse, servicii, lucrări, 17 
contracte subsecvente, prevăzute în Programul de anual de achiziţii . 
• aprovizionarea tehnico - materială cu ritmicitate pentru desfăşurarea în condiţii optime a 
activităţii serviciilor din cadrul direcţiei; 

Pentru anul 2021 sunt propuse următoarele obiective majore: 
• întocmirea  documentaţiei pentru lucrări de reparații pe partea carosabilă a străzilor  
pe 78 157 mp, aferenta unui numar de 15 străzi. 
• actualizare baza de date anuală privind consumul de utilităţi, la imobilele aparţinândDirecţiei 
Servicii Publice Bistriţa, în vederea elaborării inventarului de emisii de CO2 anual, aferent 
perioadei 2009 - 2020. 
• realizarea prin mijloace electronice a unui procent de cel puţin 80 % din achiziţiile aferente 
anului 2021 ; 
• aprovizionarea tehnico - materială cu ritmicitate pentru desfăşurarea în condiţii optime a 
activităţii serviciilor din cadrul direcţiei; 
• implementarea Planului de acțiuni de îmbunătățire CAF 2019-2021 pentru eficientizarea 
activității Primăriei municipiului Bistrița 
 
Serviciul Salubrizare 

Obiectul de activitate al serviciului: 
- monitorizarea respectării, de către operatorul de salubrizare stradală, a 
indicatorilor de calitate ai serviciului, a clauzelor contractuale şi a legislaţiei în vigoare 
referitoare la serviciul de salubrizare; 
- monitorizarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale la platformele dotate 
cu containere semi-îngropate; 
- elaborareaşiactualizareaanuală a strategiei locale privindaccelerarea 
dezvoltăriiServiciului public de salubrizare, monitorizareaimplementăriiacesteia; 
- pregătirea, încolaborare cu operatorulserviciului public de salubrizare, a planurilor de 
implementare a strategiilor locale privindaccelerareadezvoltăriiserviciului de 
salubrizareşiprezentareaacestuiaconsiliului local spreaprobare. 

Sinteza activităţii pe anul 2020: 
A) Lucrările de salubrizare stradală au fost executate de cătreS.C.Supercom SA Bucureşti, 
conform  Contractului nr. 1/L /27.01.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de 
măturat, spălat, stropirea şiîntreţinerea căilor publice şi a activităţii de colectare a cadavrelor 
animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către 
instalaţiile de neutralizare,  încheiat cu  Primăria municipiului Bistriţa.  
 Activitatea de salubrizare a municipiului Bistriţa a constat  în  măturat manual, măturat 
mecanic,  transport deşeuri stradale, stropit  carosabil, răzuit rigole şi colectarea cadavrelor 
animale de pe domeniul public.  
• Pentru măturatul manual şi mecanic suprafaţa efectuată a fost de 246 991,95 mii mp, 
reprezentând un procent de  83,01  %; 
• Cantitatea de deşeuri stradale transportată a fost de  3 551,54 to  ; 
• Pentru  stropitul stradal  suprafaţa efectuată a fost de  42 901,637  mii  mp, reprezentând un 
procent de  87,75  %; 
• Pentruspalatulstradalsuprafataefectuata a fost de 159 132 mp. 
• Pentru curăţatul rigolei stradale suprafaţa efectuată a fost de 142 199 mp, reprezentând un 
procent de  99,51  %; 
• Cantitatea cadavrelor animale colectate de pe domeniul public a fost de 1715  kg; 
 



B) În perioadele 02.06.2020 – 17.07.2020 si 15.09.2020 – 07.10.2020, Primăria municipiului 
Bistriţa a încheiat doua contracte cu Penitenciarul Bistriţa pentru efectuarea curăţeniei în  
următoarele zone:  
• malurile râului Bistriţa între Spitalul TBC şiintersecţia cu Valea Căstăilor cât şi în localităţile 
componente Viişoara, Unirea şi Sărata;  
• Valea Căstăilor; 
• şanţurile de gardă de pe străzile: Calea Clujului, DrumulCetăţii, Simion Mândrescu, Lucian 
Blaga, Eroilor, Dimitrie Cantemir, Poieni, Drumul Dumitrei Vechi, Valea Jelnei, Valea Budacului, 
Sigmirului, Soarelui, Tărpiului, Zăvoaie; 
• spaţiul verde de pe străzile Arţarilor, Colibiţeişi din jurul bazei de agrement MHC; 
• malurile pârâului Valea Slătiniţei – între DN 17 şi localitatea componentă Slătiniţa; 
• malurile pârâului din localitatea componentă Ghinda; 
• malurile pârâului de pe strada Valea Rusului; 

Cantitatea de deşeuri transportată a fost de  aproximativ  930 mc. 
 Activităţi monitorizate de către Serviciul Salubrizare în primavara anului 2020:  
• curăţarea  gurilor de scurgere a apelor meteorice, activitate efectuată de SC Aquabis SA 
Bistriţa-Năsăud; 
• curăţarea platformelor punctelor de colectare, activitate efectuată de către SC Supercom SA 
București; 
• dezinfectarea Parcului Municipal si a celor 73 locuri de joaca din municipiul Bistrita si din 
localităţile componente pentru combaterea virusului Covid 19, efectuata de catre SC Supercom 
SA si Directia Servicii Publice Bistrita. 
• dezinfectarea saptamanala a carosabilului si trotuarelor pentru combaterea virusului Covid 19, 
efectuata de catre SC Supercom SA,  Directia Servicii Publice Bistrita si SVSU Bistrita. 

Obiective majore pentru anul 2021 
- verificarea respectării legislaţiei în domeniul salubrizării; 
- monitorizarea respectării, de către operatorul de salubrizare stradală, a indicatorilor de calitate 
ai serviciului şi a clauzelor contractuale ; 
- monitorizarea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale la punctele de 
colectare cu containere semi-îngropate din municipiul Bistriţa; 
-  identificarea depozitelor necontrolate de deşeuri de pe domeniul public, în vederea eliminării 
lor şi a sancţionării persoanelor vinovate; 
- organizarea a două acţiuni numite *Luna curăţeniei* în perioada de primăvară, respectiv de 
toamnă;  
- monitorizareaactivităţilor de salubrizare pe parcursuldesfăşurăriituturor manifestărilorautorizate 
de cătrePrimăriamunicipiuluiBistriţa. 
  
Serviciul Întreținere  Străzi     

Obiectul  de  activitate  al serviciului; 
• administrarea  şi întreţinerea reţelei   stradale   din   municipiul   Bistriţa şi localităţile 
componente, a aleilor pietonale, a pasajelor şi trotuarelor aferente acestei reţele, conform 
programului aprobat în limita fondurilor alocate din bugetul local . 
• execută lucrările de reparaţii ale tramei stradale, al aleilor şi trotuarelor deteriorate din 
municipiu şi din localităţile  componente.  
• execută lucrările de reparaţii la poduri, podeţe, ziduri de sprijin, apărări de maluri, curăţarea şi 
amenajarea şanţurilor în municipiul Bistriţa şi localităţile componente. 
• asigură funcţionareastaţiei de mixturi asfaltice 
• întocmeşte şi realizează programul anual de deszăpezire. 

Sinteza activităţii pe anul 2020: 
• lucrari de reparaţii  curente prin turnarea de mixtură asfaltică pe partea carosabilă a străzilor  
pe  o  suprafaţă de 20.059  mp și remontarea de borduri în lungime 100 ml 
• lucrari de reparatii curente cu mixtura asfaltica a partii carosabile la parcări pe o  suprafaţă de 
77 mp, cu dale grilă pe o suprafață de 67 mp și cu pavele din andezit pe o suprafață de 65 mp 
• lucrari de reparatii curente cu mixtura asfaltica  la  trotuare pe o  suprafata de 509  mp  



• lucrari de reparatii curente la  trotuarele  cu pavele din beton pe o  suprafata de 1.127 mp și 
remontat borduri  în lungime de 96 ml 
• lucrări de reparații curente la sensuri giratorii cu borduri în lungime de 8 ml și insule de dirijare 
în lungime de 17 ml 
• lucrări de întreținere prin plombare cu mixtură asfaltică la cald pe partea carosabilă a străzilor 
pe o suprafață de 366  mp 
• lucrări de întreținere prin colmatare fisuri și îmbinări pe partea carosabilă a străzilor cu mastic 
bituminos în lungime de 11.162 ml și cu emulsie bituminoasă în lungime de 10.381 ml 
• lucrari de intretinere prin  plombare cu mixtură stocabilă pe partea carosabilă  a străzilor  pe o  
suprafață de 222 mp și cu stropiri succesive cu bitum și cribluri pe o suprafață de 31 mp ; 
• lucrari de întreținere prin adaus de piatră concasată pe partea carosabilă a străzilor  pietruite 
pe o  suprafata de 248.218 mp, prin adaos de mixtură asfaltică  frezată pe partea carosabilă a 
străzilor pietruite pe o suprafață de 21.012 mp  
• lucrari de reparatii curente cu mixtura asfaltică și pavele din beton în alte locații (curți instituții 
ale municipiului Bistrița) pe o suprafață de 244 mp mixtură asfaltica și pe o suprafață de 383 mp 
pavele din beton 
• lucrari de execuție denivelări  pentru  limitarea  vitezei în numar de 20 buc,  în suprafață de 
673 mp 
• lucrări de reparații curente cu mixtură asfaltică pe partea carosabilă a stației de transport 
public nr.77 str.Calea Moldovei – Hotel Diana  în suprafață de 25 mp 
• lucrări de execuție rampe de acces la pod metalic peste pârâul Ghinzii în Ghinda  în suprafață 
de 120 mp și zidit timpane pod  în suprafață de 4,5 mp 
• lucrări de amenajare alee pietonală cu piatră concasată la pîrtia de schi din Complexul  Sportiv 
Polivalent din localitatea componentă Unirea în suprafață de 50 mp și la puntea pietonală peste 
pârâul Ghinzii în Ghinda în suprafață de 30 mp 
• lucrări de execuție alei în cimitirele ortodoxe din localitățile componente Ghinda și Slătinița  cu 
piatră concasată în suprafață de 2652 mp și de reprofilare teren accidentat  între alei în 
suprafață de 4105 mp 
• lucrări de execuție camere de cădere pe șanțul de scurgere a apelor pluviale de pe 
str.secundara nr.8 din Ghinda  în număr de 2 bucăti 
• lucrări de amenajare accese auto  la locuințe în număr de 6 buc cu o suprafață de 64,5 mp 
• lucrări de montat parapeți metalici pe strada Industriei în lungime de 60 ml, pe strada Libertății 
în lungime de 8,5 ml și pe strada Sigmirului în lungime de 1,8 ml 
• lucrări de desfințare platforme din beton de pe domeniul  public în număr de 3 bucăți în 
suprafață de 76 mp 
• lucrări de lărgire carosabil pe străzi pietruite  în suprafață de 220 mp 
• lucrări de așternere de piatră concasată pe acostamentele  străzilor în suprafață de 1235 mp  
• lucrări de întreținere prin reprofilare pe partea carosabilă a străzilor pietruite pe o suprafață de 
637.972 mp și prin reprofilare a drumurilor de exploatare agricolă pe o suprafață de 2860 mp 
• lucrări de intervenți prin curățarea părții carosabile a străzilor în urma ploilor din luna  iunie pe 
o suprafață de 18.910 mp, reparatia parții carosabile cu piatră concasată în suprafață de 2240 
mp și reparația cu mixtură asfaltică frezată în suprafață de 1470 mp 
• lucrări de reparații șanț  pereat în lungime 40 ml  
• lucrări de execuție a șanțurilor pentru scurgerea  apelor pluviale de pe străzi pietruite în 
lungime de 949 ml și de pe drumuri de exploatare agricolă în lungime de 630 ml 
• lucrari de intretinere  a santurilor și rigolelor  prin curatarea  si decolmatarea lor pe o lungime 
de 17.482 ml , a șanțurilor de pe drumurile de exploatare agricolă în lungime de 1645 ml și 
desfundarea  podețelor  în număr de 21 bucăți 
• lucrări de intervenții la albia pârâului Ghinzii în Ghinda  și Valea Ghinzii  la podul din beton de 
pe strada Ghinzii prin defrișarea de arbori în număr de 37 bucăți și decolmatarea albiei în 
lungime de 310 ml și de moloz în cantitate de 682 mc 
• lucrări de execuție coloană de colectare a apelor pluviale pe o lungime de 44,5 ml  
• lucrari de executie podeţe: 
  - în localitatea componentă Unirea: 

-  un podeţ din teavă de oțel   Ø250 mm x 8 ml 



  -  un podeț din țeavă corugată Ø250 mm x 6 ml 
- în localitatea componentă  Ghinda: 

-  7 podețe din tub corugat Ø400 mm x 6 ml       
- pe DJ 172B Unirea -Slătinița: 
           -  1podeţ din teavă de oțel Ø 300 mm x 5 ml 
   -  1podet din tub de  beton Ф400 mm x 5 ml  
- în localitatea componentă Slătinița: 

-  4  podeţe din teavă de oțel Ø 400 mm x 4 ml 
           -  1 podet din tub corugat    Ø 300 mm x 6 ml  
           -  1 podeț din tub de beton Ø 400 mm x 6,5 ml 
- în orasul Bistrita: 
    - 1podet din teava de otel    Ø400 mm x 6 ml 
            - 2 podete din teavacorogata Ø315 mm x 6 ml 
            - 1 podeț din teavă de oțel    Ø160 mm x 10 ml 

- 1 podeț din țeavă de oțel    Ø500 mm x 6 ml 
           - 1 podeț din tub de beton     Ø500 mm x 5 ml 
• lucrari de remontare a 113 buc. stâlpi reflectorizanţi, a 96 buc. stalpi din fonta,  a 37 buc.stalpi 
din beton pentru protejarea spatiilor verzi si pietonilor       
• lucrari de montare a 7 ml de rigole din beton pentru preluarea si colectarea apelor pluviale de 
pe strada Crângului. 
• lucrări de montare capace din beton pentro protecția zidului situat pe str.Busuiocului în 
lungime de  29 ml 
• lucrări de montare gard metalic pentru protectie spațiu verde în lungime de 15 ml 
• lucrări de repoziționare a 22 buc parapeți din beton pentru amenajare sensuri giratorii  la 
intersecția străzilor Lucian Blaga – Drumul Dumitrei Nou – Simion Mîndrescu, Calea Clujului – 
Soarelui și a 27 buc pentru protecție taluz afuiat pe Valea Jelnei 
• lucrari de ridicare  la cota partii carosabile a strazilor a 21 guri de scurgere, a 41 capace de la 
căminele  de canalizare  - apă,a  unui aerisitor de gaz și montarea a 11 guri de scurgere și a 4 
planșee  de la căminele de canalizare – apă, 
• lucrari de reparatii cu mixtura asfaltica  a partii carosabile pe strazile afectate ca urmare a 
executariilucrarilor de reparatii la : 
- retele de gaz  = 66,57 mp 
- retele electrice  = 103,8 mp 
- rețele de apă și canalizare = 610,4 mp 
• lucrari de reparatii la trotuarele cu pavele din beton afectate ca urmare a executieilucrarilor  de          
reparatii la : 
- retelele de gaz  =  66,9 mp 
- retelele electrice  =  42,4 mp   
- rețele de apă si canalizare = 358,35 mp     
• lucrari de reparatii cu mixtură asfaltică  la trotuarele  afectate ca urmare a executieilucrarilorde 
reparatii la : 
- rețele de gaz  = 7,35 mp 
- retelele electrice  =  38,9 mp   
- rețele de apă si canalizare = 43,7 mp    
• lucrari de reparatii cu mixtura asfaltica a partii carosabile pe strazile afectate ca urmare a 
executariilucrarilor de branșamente la rețelele de gaz, extindere și branșare  rețele electrice, 
branșare la rețeaua de apă și racordare la rețeaua de canalizare la terți în suprafață de       
323,6 mp 
• in perioada de iarnă s-a intervenit pentru combaterea poleiului pe partea carosabila şi pe 
trotuarele strazilor, folosindu-se: sare = 585,21 tone, clorura de calciu =167 tone,                 
nisip 0 – 8 mm = 19 mc 
• în instalatia de preparare a mixturilor  asfaltice s-au produs  2345 tone  .  

Obiective majore pe anul 2021 
a. lucrari de reparaţii curente cu mixtura asfaltica pe partea carosabilă a străzilor pe o  suprafață  
de 11.400 mp 



b. lucrari de reparaţii curente cu mixtura asfaltica pe partea carosabilă în parcări pe o  suprafață  
de 3.900 mp 
c. lucrari de reparaţii curente cu mixtura asfaltica pe trotuarele străzilor pe o suprafațăde  
4.285 mp 
d. lucrari de intretinere prin adaus de piatra concasata pe strazile pietruite pe o  suprafata 
de  157.922 mp 
e. lucrări de curățare șanțuri în lungime de 18.195 ml 
 
Serviciul Întreținere Imobile și Mobilier Urban 

Serviciul asigură  întreținerea  şi executarea lucrărilor de reparaţii la imobilele aparţinând 
domeniului public si privat al municipiului Bistrița. 
 Administrează şi asigura întreţinereaspaţiilor de joacă pentru copii şi a mobilierului urban 
– bănci, coşurireziduri menajere,  ceasuri stradale , elemente de protecție ,staţii de transport 
public  .  

Executa lucrări de montarea si întreținerea  indicatoarelor  si a marcajelor rutiere; 
Executa lucrări de investiții pentru obiectivele ce se pot realiza in regie proprie potrivit 

programului aprobat . 
Sinteza  activitații pe anul 2020: 

- Lucrări de reparații instalații electrice si mobilier birou ,imobil str. Alexandru Odobescu nr.17A - 
Direcția Economica   
- Lucrări de reparații interioare si igienizare birouri, vestiare si ateliere, str. Simpozionului nr.2 -  
Serviciul Întreținere Imobile si Mobilier Urban  
- Lucrări de executie spatii acoperite la depozitul de materiale nr.1 , str. Simpozionului nr.2 -  
Serviciul Întreținere Imobile si Mobilier Urban  
- Lucrări de amenajare depozit de sare ( executie zid din beton armat si învelitoare din tabla 
zincata , str. Victor Babeș nr.28 – Serviciul Întreținere Străzi  
- Lucrări de reparații interioare la camera paznicilor  , str. Victor Babeș nr.28 – Serviciul 
Întreținere Străzi  
- Lucrări de reparații șarpanta si înlocuire învelitoare la magazii , str. Victor Babeș nr.37 
- Lucrări de reparații magazie pentru produse biocide, str. Victor Babeș nr.37 , Serviciul 
Deratizare , Dezinsecție , Dezinfecție  
- Reparații de înlocuire învelitoare la  imobil str. Simpozionului nr.2 ,Adăpostul pentru câinii fără 
stăpân  
- Lucrări de reparații pod in localitatea componenta Ghinda  
- Lucrări de confecționare si montare punte metalica  in localitatea componenta Ghinda  
- Lucrări de reparații interioare imobile: Piața Centrala nr.6 , Piața Centrala nr.2 
- Lucrări de reparații interioare  imobilul, str. Tărpiului  nr. 16A -  Capela Mortuara  
- Lucrări de reparații fântâni arteziana :Calea Moldovei, Piața Petru Rareș , Axente Sever  
- Lucrări de reparații împrejmuire in locația Parcul Industrial Bistrița Sud   
- Lucrări de reparații instalații electrice, imobil B-dul Independentei nr.24-26, Dornei nr.12, Mihail 
Kogălniceanu nr.15  - Direcția de Asistenta Sociala   
- Lucrări de reparații interioare si exterioare la imobilul, str. Liviu Rebreanu nr. 18 – Centrul 
Comunitar pentru Tineret  
- Lucrări de reparații interioare si exterioare la imobilul, Aleea Bujorului nr.4/A – Centrul 
AfterSchool 
- Lucrări de amenajare  punct de sacrificare miei, str. Tărpiului – Direcția  de Administrare a 
Piețelor  
- Lucrări de montare cort 40mx15m in Complexul de agrement Heidenfeld Viișoara pentru 
desfășurarea expoziției canina , Asociația chinologica Bistrița Năsăud   
- Lucrări de montare si demontare logistica pentru alegerile autorităților publice locale si 
alegerile pentru Senat si Camera Deputățiilor  
- Întreţinerea echipamentelor de joaca   la un număr de 73   spaţii de joacă  
- Montare  bănci cu picioare de fonta = 7 buc 
- Reparații bănci cu picioare din fonta  = 157 buc  
- Înlocuire coșuri de gunoi din tabla neagra = 70  buc    



- Reparaţii la  coşuri de gunoi din tabla vopsite negru =  348 buc  
- Lucrări de amenajare logistica pentru sărbătorile de iarna   
- Pentru siguranţacirculaţiei au fost efectuate următoarele lucrări: 
- Înlocuire stâlpi si montare console la semafoare pentru trecerea pietonilor:  B-dul General 
Grigore Bălan – Școala Gimnaziala Stefan cel Mare, 1 Decembrie  – Inspectoratul Școlar 
Județean, B-dul Decebal – str. Zimbrului                    
- montare panouri pentru afișarea programului de transport public = 40 buc 
- reparații stații de transport public = 12 buc  
- reparații  lămpi cu lumina galbena intermitenta = 109 buc  
- montare lămpi cu lumina galbena intermitenta = 2 buc  
- reparaţii la indicatoare rutiere = 235  buc  
- montare  indicatoare rutiere = 109  buc 
- montat oglinzi rutiere  =  11 buc  
- înlocuire oglinzi rutiere = 4  buc  
- montare elemente metalice  de protecție = 102 buc  
- înlocuire elemente metalice de protecție = 16 buc  
- reparații elemente metalice  de protecție = 206 buc 
- reparații parapeti cu lise  = 88 ml 
- reparații balustrade metalice la podețe = 25 mp 
- înlocuire  stâlpi pentru  separatori de sens = 110 buc   
- montare separatori de sens = 89 ml  
- întreținere separatori de sens = 2445 ml  
- execuție marcaje rutiere transversale( treceri pentru pietoni),diverse  în suprafaţă de   14106 
mp; 
- executie marcaje rutiere a parcărilor de reședința  = 6211 mp  
- au fost întreţinute în bună funcţionare , WC - Public  Piața Centrala   şi pasajul pietonal 
(legătura între str. Gării şi str. Dimitrie Cantemir) 

Reparaţii la imobilele  administrate de Direcţia  Patrimoniu :  
- Imobil Localitatea Componenta Viișoara bl.1,2,3,4,5,6,7,8,9 - reparații interioare  , instalații  
electrice si înlocuire si reparații tâmplărie PVC cu geam termopan pe casa scărilor  
- Imobil str. Lupeni nr.8   - reparații șarpanta si înlocuire învelitoare si jgheaburi si burlane    
- Imobil Aleea Macului  bl.2 si bl.3   – reparații învelitoare din țigla, jgheaburi si burlane  
- Imobil Localitatea Componenta Viișoara, str. Speranței nr.10 bl.4,sc. A,ap.11- reparații 
interioare, înlocuire uși interioare  
- Imobil Localitatea Componenta Viișoara, str. Speranței nr.10 bl.7, sc. A – reparații jgheaburi si 
burlane    
- Imobil Aleea Panseluței, bl,4 – reparații învelitoare din țigla , jgheaburi si burlane   
- Imobil str. Magnoliei, bl.8   – reparații învelitoare  din țigla  
- Imobil str. Nicolae Titulescu nr.18 – reparații învelitoare din țigla 
- Imobil Aleea Bujorului, bl.6, sc. B, C şi bl.9, sc. C – reparații exterioare  
- Imobil Localitatea Componenta Viișoara, bl. 95A, 95B, 95C  – reparații învelitoare din țigla, 
jgheaburi si burlane    
- Imobil str. Nicolae Titulescu nr.44 - reparații învelitoare din țigla  
- Imobil str. Piața Centrala nr.22 – reparații învelitoare  si reparații interioare   
- Imobil Piața Mica nr.15 – reparații învelitoare din țigla si reparații interioare  la casa scării si 
baie  
- Imobil str. Busuiocului bl.3,sc. B ,ap.18 - reparații exterioare la balcon  
- Imobil Aleea Macului bl.5 . sc. A – reparații scări exterioare      
- Imobil Localitatea Componenta Viișoara, str. Speranței nr.10 bl.8, ap.1    - înlocuire ușa de 
acces si geam termopan la tâmplărie din PVC  
- Lucrări de demolare  4 construcții situate in Complexul Sportiv Polivalent Unirea  

Reparaţii la grădiniţe,  şcoli primare si gimnaziale,  licee,  creșe : 
• Creșa nr.4 ,str. Andrei Mureșanu  nr.44A  – reparații interioare, reparații si vopsire complex de 
joaca  
• Creșa nr.3, Aleea Plăieșului nr.41 - reparații jgheaburi, reparații si vopsire complex de joaca  



• Creșa nr.2 , str. Zimbrului nr. 9 – reparații si vopsit pătuțuri copii  
• Creșa nr.1 , Aleea Șieului nr.11 A – reparații si vopsit pătuțuri copii  
• Creșa nr. 5, str. Mesteacănului nr.15 – reparații instalatei electrice  
• Liceul Teoretic Sanitar, B-dul Republicii nr.18  – reparații pardoseala, mobilier, învelitoare din 
țigla, instalație electrica  
• Colegiul National Liviu Rebreanu, B-dul Republicii  nr. 8 - reparații instalații electrice, 
învelitoare școala gimnaziala si   transportat si depozitat mobilier  
• Colegiul National Andrei Mureșanu, B-dul Republicii nr.26 – reparații instalație electrica 
exterioara   
• Liceul de Arte  „Corneliu Baba” B-dul Independentei nr.3 - 5 – reparații instalații electrice   
• Liceul Tehnologic Grigore Moisil, str. Rodnei nr.23 – reparații terasa la centrala termica , 
instalații electrice,  transportarea si depozitarea materialelor provenite din reabilitarea imobilului  
• Liceul de Muzica Tudor Jarda, str. Alexandru Odobescu nr.8 – reparații hidroizolație la 
acoperiș terasa  
• Școala gimnaziala nr.4, str. Florilor nr 3-5 - reparații instalații electrice, învelitoare, 
transportarea si depozitarea materialelor provenite din reabilitarea imobilului, 
• Școala gimnaziala Lucian Blaga, str. Garoafei nr.8 - reparații instalații electrice, învelitoare, 
transportarea si depozitarea materialelor provenite din reabilitarea imobilului, 
• Școala Gimnaziala nr.7, Localitatea Componenta Viișoara – reparații  fațade exterioare la 
Școala Primara si Grădinița  
• Școala Primara Sărata nr.107: reparații fațada  exterioara si instalații electrice   
• Școala Gimnaziala Stefan cel Mare, B-dul General Grigore Bălan nr.36A – reparații 
împrejmuire , instalații electrice  
• Școala Gimnaziala nr.1 ,B-dul Independentei 46 - reparații instalații electrice, transportarea si 
depozitarea materialelor provenite din reabilitarea imobilului, jgheaburi si burlane  
• Școala Gimnaziala Avram Iancu , str. 1 Decembrie nr 27-29 - Reparații instalații electrice   
• Grădinița Trenulețul Veseliei, str. Rodnei nr.3 - reparații instalații electrice, mobilier  si 
rașchetare parchet  
• Grădinița Căsuţa cu Povesti, str. Zimbrului nr. 9 - reparații instalații electrice, mobilier, 
rașchetare parchet, înlocuire parchet, copertina pentru platforma containere, scări exterioare  
• Grădinița nr.13, Aleea Basmului nr.1A – reparații interioare, instalații electrice, mobilier  si 
rașchetare parchet, copertina pentru platforma containere  
• Grădinița Unirea, str. Principala nr. 267- reparații interioare etaj 1, reparații învelitoare din țigla, 
jgheaburi si burlane  
• Grădinița nr.9 , str. Crinilor nr.4  -  reparații instalații electrice, mobilier  
• Grădinița Dumbrava Minunata, str. Ecaterina Teodoroiu  nr. 2-4  -  reparații învelitoare, 
instalații electrice, mobilier de joaca     
• Grădinița nr.10, B-dul Independentei nr.57 – reparații instalații electrice  
• Grădinița nr.2 , str. Nicolae Bălcescu nr.38A – mutare mobilier din imobil  str. Rodnei nr.23, 
• Grădinița nr.3 , Aleea Plăieșului nr.41 - reparații instalații electrice, jgheaburi si burlane  
• Grădinița  nr.15, str. Zimbrului nr.19 – reparații instalații electrice   
• Grădinița  nr.12, str. Bârgăului  nr.12 – reparații instalații electrice   

Obiective majore  pentru anul 2021: 
1. Intretinere indicatoare  = 600 buc 
2. Intretinere banci  = 600 buc   
3. Intretinere echipamente in  spatii de joaca  = 73 buc  
 
Serviciul  Concesionare - Valorificare Terenuri și Implementare Strategii Servicii Publice 
 
 
Serviciul funcţionează în cadrul Direcţiei Servicii Publice. 
 
1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
 Prin activitățile specifice ale compartimentelor, se asigură:  



- amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi publice de pe raza municipiului Bistriţa, precum şi 
producerea materialului dendrofloricol necesar; 
- întreţinerea şi funcţionarea Ștrandului Codrişor în sezonul estival, a Pădurii-parc Schullerwald, 
a Capelei mortuare şi a Cimitirului municipal.   

În anul 2020 activitatea s-a desfășurat conform cerințelor de calitate, atât în ceea ce 
privește producerea de material dendrologic, cât și punerea acestuia în operă la amenajarea şi 
întreținerea spațiilor verzi publice de pe raza municipiului Bistrița: 
• în baza de producție s-au obținut în totalitate necesarul de plante anuale, bienale şi perene 
pentru spațiile verzi publice din municipiu; 
• au fost amenajate toate terenurile destinate plantațiilor floricole; 
• au fost plantate în vase suspendate un număr de 3.654 buc plante curgătoare, care apoi au 
fost montate pe stâlpi de iluminat stradal, stâlpi metalici ornamentali, garduri metalice în 
intersecții, jardiniere pe fațadele unor imobile ale primăriei; 
• a fost distribuit către asociațiile de proprietari/locatari, la solicitarea acestora, un număr de 
3.430 buc arbuști și 6.130 buc răsaduri plante anuale; 
• a fost întreținută o suprafață de 2.018 mp plantații floricole, prin lucrări repetate de udare, 
plivire, prășire, fertilizare, reparații/completări; 
• au fost plantate 88.337 buc plante anuale, 92.478 buc plante bienale;   
• s-au plantat 109 buc arbori, 946 buc arbuști în masiv sau izolați și 525 buc arbuști pentru gard 
viu; 
• cosirea   gazonului  s-a  executat  în  totalitate și în mod repetat,  atât  pe spațiile verzi centrale 
cât şi pe cele din cadrul cartierelor cu blocuri de locuințe, pe o suprafață de 808.827 mp; 
• au fost aplicate tăieri în coroană (întreținere, regenerare, corecție) unui număr de 4890 
arbori si 2.918 arbuști; 
• au fost aplicate tunderi repetate pentru întreținere la 83.989 mp gard viu și 2.051 mp contururi; 
• s-au executat în mod repetat lucrări de adunat resturi vegetale şi salubrizat spații verzi pe o 
suprafață de 152.508 mp; 
• au fost eliminați la cereri ale cetățenilor, un număr de 155 buc arbori necorespunzători de pe 
domeniul public; 
• activitatea la Capela mortuară: 
- 425 persoane decedate depuse în capelă, din care o persoană scutita de taxă; 
- 884 zile utilizare capela; 
• activitatea la Cimitirul municipal: 
- 173 locuri concesionate, din care 2 locuri scutite de taxă; 
• activitatea Ștrandului Codrișor: 
- obiectivul a funcționat în intervalul 19.06.2020 – 20.09.2020; 
- au fost vândute 14.704 bilete de intrare, din care 6.001 pentru adulți și 8.703 pentru copii și 
pensionari. 

Obiective specifice propuse pentru anul 2021: 
1. Reamenajarea sensului giratoriu și a insulei de pe str. Alexandru Odobescu, prin plantarea 
de trandafiri acoperitori; 
2. Eficientizarea lucrărilor de cosire a ierbii pe spațiile verzi publice, prin încheierea unui acord-
cadru pe patru ani, cu o firmă specializată; 
3. Îmbunătățirea mediului de muncă în vederea menținerii stării de sănătate și reducerea 
expunerii la riscuri a personalului muncitor, prin reorganizarea spațiilor de depozitare și 
amenajarea unui vestiar. 
 
Serviciului Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie 

Serviciul public de Deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie,asigură igienizarea municipiului 
Bistrița, prin acțiuni de: 
    - dezinsecție interioară; 
    - deratizare interioară; 
    - dezinsecție exterioară; 
    - deratizare exterioară; 
    - dezinfecție interioara; 



    - dezinfectie exterioara. 
Aceste lucrări, se execută, fiecare după specificul ei, în spații închise sau deschise, 

aparținând domeniului public sau persoanelor fizice sau juridice. 
Alta component a serviciului, este activitatea de ecarisaj desfasurata in municipiul 

Bistrita. 
Sinteza  activităţii  pe  anul 2020: 

Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie 
Anul 2020 ,datorita situatiei pandemice, a fost un an atipic.Nu s-au executa tratamentele 

de dezinsectie si deratizare in numarul prevazut de metodologie, deoarece nu a fost necesar, 
datorita faptului ca unitatile de invatamant au fost inchise.La asociatii nu s-a putut respecta 
nr.de tratamente prevazut in contractile de prestari servicii, datorita faptului ca mult timp de 
munca a fost alocat operatiei de dezinfectie. 

Deratizarea interioară s-a efectuat pe o suprafaţă de 32040 mp. Operaţia s-a executat în 
următoarele spații închise: 
       - 20 de şcoli                                    - 1 tratamente 
       - 26 de creşeşigrădiniţe                  - 1 tratamente 
       - 22 de clădiri ale primăriei             - 1 tratamente 
       - 11 blocuri de locuintesociale        - 1 tratamente 
       - 158 asociațiilocatari/proprietari    - 1 tratamente 

Deratizarea exterioară s-a executat pe o suprafaţă de 32040 mp. Spațiile deschise 
tratate,au fost : 
      - căminele reţelelor de apă şi canalizare  - 1 tratament 
      - pieţea groalimentare                               - 3 tratamente 
      - locații semnalate de cetățeni                  - 1 tratament 

Dezinsecţia interioară s-a executat pe o suprafaţă de 169960 mp. Operaţia s-a efectuat 
în următoarele spații închise: 
       - 20 de şcoli                                     - 2 tratamente 
       - 26 de creşeşigrădiniţe                   - 2 tratamente 
       - 22 de clădiri ale primăriei              - 1 tratamente 
      - 11 blocuri de locuintesociale          - 3 tratamente 
       -158 asociațiilocatari/proprietari      - 2 tratamente 

Dezinsecţia exterioară s-a executat  pe o suprafaţă de 3303700 mp., din care cu 
atomizoare - 533700 mp.,si cu generatorul de ceatatermica  2770000 mp. 

Locatiile au fost urmatoarele: 
      - spatii de agrement       - 3 tratamente  
      - spații verzi aferente străzilor din municipiu  - 2 tratamente 
      - spații de joacă,pieţe agroalimentare,           - 2 tratamente         
      - spaţii verzi din jurul blocurilor ,                     - 2 tratamente     

Dezinfectia interioara s-a executat  pe o suprafata de 563730 mp. In perioada starii de 
urgenta ,s-a executat la toate scarile de bloc din municipiu, si anume la 1616 scari.Ulterior, s-a 
executat dezinfectie,la toate adresele de la blocuri unde au fost confirmate persoane pozitiv cu 
Covid-19,in numar de 1041 adrese si in cele 392 locatiile unde au fost de asemenea persoane 
confirmate pozitiv: institutii, scoli,gradinite, etc. 

Cu ocazia proceselor electorale, au fost dezinfectate toate sectiile de votare si inainte si 
dupa vot. 

Dezinfectia exterioara s-a executat la toate caile de acces la locatiile unde s-a executat 
dezinfectie interioara, pe o suprafata de 200850 mp. 

Ecarisaj 
In anul2020, de pe domeniul public au fost ecarisaţi 358 caini adulţi şi caţei. 

       Din totalul de câini din adăpost, au fost daţi spre adopţie un număr de 340. Nu a fost 
eutanasiat nici un caine. 

Obiective majore pe anul 2020: 
1. Asigurarea unui mediu de munca sigur pentru lucratori, in situatia in care mare parte din 
timpul de lucru se executa operatia de dezinfectie la locatii unde au fost depistate persoane 
infectate cu virusul SARS-Cov2. 



intr-un timp cat mai scurt posibil. 
2. Controlul populaţiei canine de pe raza municipiului Bistriţa. 
3. Intensificarea activităţii de adopţie a câinilor, pentru evitarea eutanasierii. 
 
Serviciului Exploatare Centrale Termice, Instalaţii 

Obiectul de activitate al serviciului: 
• Activităţi de monitorizare,întreţinereşi exploatare a centralelor termice montate la imobilele 
aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Bistriţa,precumşi la blocurile de locuinţe 
construite prin ANL; 
• Monitorizează şi evaluează starea tehnică şisiguranţa în funcţionare a instalaţiilor aflate în 
gestiunea şi administrarea sa,precumşi a indicatorilor specificaţi în reglementările în vigoare; 
• Obţine acordurile şi/sau autorizaţiile prevăzute de lege pentru instalaţiişi personal şi nu 
dezvoltă capacităţi de producţie suplimentare decât după obţinerea unei noi autorizări; 
• Execută lucrări de reparaţieşiîntreţinere la instalaţiile de apă şi cele de încălzire din imobilele 
aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Bistriţa; 
• Intervine operativ la imobilele aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Bistriţa, 
dotate cu centrale termice, în cazul unui pericol potenţial de producere a unor avarii,explozii sau 
a altor accidente în funcţionare; 
• Execută lucrări de reparaţiişiîntreţinere la instalaţiile electrice din imobilele aparţinând 
domeniului public şi privat al municipiului Bistriţa; 
• Asigură întreţinereaşifuncţionareafântânelor arteziene și cișmelelor din municipiul Bistriţa; 
• Asigură întreţinereaşifuncţionarea semafoarelor din municipiul Bistriţa;                                                                                                                                                                                 

Sinteza activităţii pe anul 2020: 
• Lucrări de revizii-reparaţii la centrale termice murale şi cazane de apă caldă (47 centrale 
termice murale şi 76 cazane de apă caldă). 
• Verificări tehnice pentru autorizarea funcţionării la 41 cazane de apă caldă,24  centrale 
termice murale. 
• Supravegherea,programarea,întreţinereaşi exploatarea centralelor termice de la colegii, 
licee,şcoli,grădiniţe, blocuri ANL. 
• Lucrări de întreţinereşi verificarea funcţionariifântânelor arteziene și cișmelelor din municipiul 
Bistriţa(fără Parc Municipal și Pădurea Schullerwald). 
• Lucrări de întreţinereşi asigurarea funcţionării semafoarelor din municipiul Bistriţa. 
• Verificări tehnice la supape de siguranţă împreună cu SC ProgazInstal - 146 buc. 
• Ravizuit arzătoare sobe imobil str. Liviu Rebreanu nr.2-4, str.C.D. Gherea nr.15, Grădiniță 
Sigmir 
• Execuție instalații baie,inclusiv montat obiecte sanitare, Grădinița Unirea 
• Înlocuit arzătoare gaz, Grădinița Unirea 
• Execuție instalații cameră izolator,Grădinița Căsuța cu Poveși, Creșa nr.2 și 4 
• Reparații instalații sanitare și termice,Piața Centrală nr.6. 
• Revizie stație pompare, str.Burgului și execuție conductă golire rețea. 
• Execuție instalații de preparare apă caldă la școli. 
• Reparații instalații termice și sanitare la blocuri ANL și Sociale 
• Montat cișmea stradală,loc de joacă str.O.Goga. 
• Reparat semafor,B-dul Independenței, str.Iosif Vulcan,str.Gării nr.30, Parc Municipal. 
• Reparații instalații termice și sanitare la locuințe sociale și blocuri ANL. 
• Autorizarea funcţionării cazanelor de apă caldă cu P>400kw scadente la verificarea 
periodică:6 cazane, cu CNCIR Cluj. 
• Dezafectat sala cazanelor la Școala gimnazială Lucian Blaga 
• Reparații fântâni arteziene și cișmele: str.1Decembrie; Piața Mică; Ștefan cel Mare; Parc Mihai 
Eminescu. 
• Reparații semafoare: b-dul Republicii - str.Ursului; str.Andrei Mureșanu - str.Petre Ispirescu; 
Str.Gării nr.30; str. 1 Decembrie nr. 24; Unirea; b-dul Decebal - str.Zimbrului; Viișoara nr.15. 

Lucrări la Regia Publică Locală Ocolul Silvic al municipiului  Bistriţa R.A. 
• Revizuit centrală termică murală şi verificat presiune gaze naturale. 
• Verificări funcţionareşi reglat instalaţie interioară încălzire-sediul, str. Calea Moldovei. 



• Revizuit robineţi calorifer-sediu, str. Calea Moldovei. 
• Reparații instalații sanitare Canton silvic 
• Verificat supape de siguranță montate pe centrala termică. 

Lucrări la Direcţia de Administrare a Pieţelor: 
• Reparat instalație apă caldă menajeră, Hală Lactate Piața Decebal. 
• Reparaţiiinstalaţie sanitară, Piaţa Independenţei Nord.  
•   Verificat supape de siguranță montate pe centralele termice. 

Lucrări la Direcţia Patrimoniu:   
• Reparații instalații,Viișoara blocurile: 95B/B;95C. 
• Reparații instalații sanitare,Viișoarastr.Speranței bl.7/B/3;bl.7/B/5;bl.4/11 
Verificat funcționare și reglat centrale termice murale: Viișoara, str. Speranței bl.5 / 13; bl. 3 / 9; 
bl. 95 C / 5; str.Busuiocului bl.11 / B / 3; bl.11 / B / 12 
• Înlocuit centrale termice murale: str.Busuiocului bl.12/A/20; Piața Mică nr.16; 
• Str.C.D.Gherea nr.18; Viișoara str. Speranței bl.9/A/9. 
• Reparații instalații canalizare subsol, Aleea Macului bl.5/B; str.Busuiocului bl.11/B 
• Reparat sistem de alimentare cu apă hidranți interiori, imobilstr.Gheorghe Șincai nr.2. 
• Reparaţii instalaţie sanitară, imobil Nicolae Titulescu nr.3 
• Închis cazane și golit instalații din centrala termică de la blocurile ANL: Aleea Macului bl. 1 / B; 
bl. 2 / B; Aleea Panseluței bl.4 / A;. 
• Desfundat și reparat instalație canalizare, Viișoara, str.Speranței, bl.nr.7/B. 
• Reparațiiinstalații termice și sanitare str.C.D.Gherea nr.18. 
• Reparații instalații sanitare Piața Mică nr.15. 
• Reparații instalații sanitare Piața Centrală nr.2. 
• Reparații instalație preparare apă caldă menajeră, Aleea Macului bl.2/A. 
• Reparații instalație de alimentare cu apă str. Gheorghe Șincai nr.20. 

Lucrări la Direcţia de Asistență  Socială 
• Reparații instalații sanitare și termice, Centrul de noapte și cazare persoane fără adăpost str. 
Ion Luca Caragiale nr.22. 
• Înlocuit pompă recirculare apă caldă menajeră, Cămin pentru persoane vârstnice, str.Mihail 
Kogălniceanu nr.23. 
• Reparații instalații termice, str. Dornei nr.12 
• Echilibrat instalaţie interioară de încălzire - Cămin pentru persoane vârstnice, str. Mihail 
Kogălniceanu nr.23. 
• Reparații instalații termice și sanitare, Cantina socială, b-dul. Independenței. 
• Reprogramat instalaţie automatizare funcţionare baterii solare, str.Ion Luca Caragiale,nr. 22. 
• Verificat supape de siguranță montate pe cazanele de apă caldă și pe centralele termice. 

Lucrări la Centrul Cultural Municipal 
• Verificat scăpări gaze la imobil, str.Liviu Rebreanu, nr.23 
• Umplere instalație cu antigel și punere în funcţiune instalaţie interioară de încălzire Cămin  
Cultural Slătinița. 
• Remediat defect instalație sanitară, Casa de Cultură Sigmir. 
• Verificat funcționare centrală termică, Casa cu Lei. 
• Desfundat canalizare, evacuare condens la cazanele din centrala termică de la Palatul 
Culturii. 
• Verificat supape de siguranță montate pe cazanele de apă caldă și centrale termice murale. 

Lucrări la instituţii de învăţământ: 
• Instalat pompă evacuare ape uzate, Grădinița nr.2-demisol. 
• Reparații instalații sanitare Colegiul Național Liviu Rebreanu - internat. 
• Reparații instalație termică și sanitară Liceul tehnologic Grigore Moisil. 
• Reparații instalații de încălzire și sanitare, Școala primară Sărata. 
• Înlocuit pompă recirculare Sală sport Dorin Moruțan.  
• Înlocuit pompă recirculare apă caldă, Liceul Tehnologic. 
• Reparații instalații termice și sanitare, Palatul Copiilor. 
• Lucrări de reparaţiisanitare, Școala gimnazială Avram Iancu. 
• Reparații instalații termice Liceul cu program Sportiv –corp B. 



• Reparaţiiinstalaţii sanitare (extindere Baie) și instalații electrice, Grădinița Trenulețul Veseliei. 
• Reparații instalații de încălzire, Grădinița nr.9, Grădinița nr.15, Grădinița nr.13. 
• Reparații instalație de alimentare cu apă Liceul de arte CorneluiBaba, str.Dornei. 
• Reparații instalație de încălzire, Viișoara Școala primară 
• Reparații instalații de încălzire și sanitare, Şcoala gimnazială Ştefan cel Mare. 
• Înlocuit boiler termoelectric 300l, Liceul cu program sportiv-sală sport str.Parcului. 
• Reparații instalații sanitare și de încălzire, Liceul tehnologic Agricol. 
• Extindere instalație de încalzire școala gimnazială Avram Iancu - sala de mese. 
• Reparații instalații sanitare Grădinița Raza de Soare.  
• Înlocuit și pus în funcțiune cazan de apă caldă, Grădinița nr.6. 
• Înlocuit  centrala termică murală, Grădinița nr.10. 
• Reparat rețea de alimentare cu apă Școala gimnazială nr.4. 
• Execuție instalații de preparare apă caldă: Liceul tehnologic Grigore Moisil; Școala gimnazială 
nr.1; Liceul teoretic Sanitar, Liceul cu Program Sportiv; Școala Primară Sărata; Liceul 
tehnologic Agricol. 

Lucrări la imobilele primăriei: 
• Reparat instalație de încălzire, Piaţa Centrală nr.6. 
• Reparații instalație sanitară, str.Nicolae Titulescu nr.3 
• Reparat convectori și  înlocuit condensatori - Piaţa Centrală nr. 6.  
• Punere în funcțiune chiller și revizuit instalaţieclimatizare, Piaţa Centrală nr.6. 
• Lucrări de pregătire pentru iarnă chiller - Piaţa Centrală nr.6. 
• Reparații instalații sanitare Capela Mortuară. 
• Reparaţiiinstalaţieîncalzire, Piața Mică nr.16. 
• Reparații instalații termice, Aleea Bujorului, bl.4, sc.A, Aftherschool. 
• Reparații instalație sanitară str. Alexandru Odobescu nr.17A. 
• Reparații instalație sanitară str.C.D.Gherea nr.15. 

Obiective majore pentru anul 2021:    
• Autorizarea funcţionării cazanelor, centralelor termice murale cu P<400kw scadente la 
verificarea periodică:21 centrale termice murale şi 37 cazane de apă caldă; 
• Verificări supape de siguranță, montate pe cazanele de apă caldă și pe centralele termice 
murale:146 supape. 
• Lucrări de revizii - reparaţii la centralele termice:47 centrale termice murale şi 76 cazane de 
apă caldă; 
• Întreţinerea şi supravegherea funcţionării centralelor termice şi a cazanelor de apă caldă. 
• Întreţinere, reparare și verificare funcţionare fântâni arteziene și cișmele. 
• Întreținere, reparare și verificare funcționare semafoare. 
• Prelungire autorizații ISCIR: RSL-IP o persoană, RSVTI o persoană și un fochist. 
 
Serviciul Mecanizare 

Obiectul de activitate al serviciului:  
-  asigurarea funcţionării mijloacelor de transport şi utilajelor din dotarea serviciului în vederea 
realizării atribuţiilor de serviciu celorlalte servicii din cadrul Directiei Servicii Publice, precum și 
celorlalte direcții, servicii, birouri și compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița; 
-  planificarea şi organizarea activităţilor de transport a personalului şi a materialelor; 
- planificarea mijloacelor de transport şi utilajelor în reparaţie, executând lucrări de reparații în 
atelierul propriu, iar la nevoie colaborează cu alte unități service autorizate; 
- asigură mijloacele de transport necesare pentru realizarea Programului de intervenție, pentru 
asigurarea activităților de deszapezire și combatere a poleiului; 
-  asigură executarea inspecțiilor tehnice periodice a tuturor autovehiculelor. 
 În anul 2020 starea tehnică  a autovehiculelor şi utilajelor a fost bună, în procent de 92 -
94%. 
 Autovehiculele si utilajele din dotarea Serviciului Mecanizare au efectuat un parcurs de: 
 -  autovehicule  = 470.423,5 km; 
 -  utilaje = 15.155,38 ore. 
 Pentru buna funcţionare a parcului auto s-au întreprins următoarele: 



- întreţineri zilnice la toate autovehiculele şi utilajele la începutul programului de lucru; 
- reparaţii în cadrul atelierului de reparaţii în număr de 62 la autoturisme şi autoutilitare, 20 la 
autovehicule, 16 la tractoare şi remorci, şi 40 la utilaje; 
- revizii tehnice în termen de garanţie la unităţi service autorizate, în număr de 6 la autoturisme 
şi autoutilitare, 3 la autovehicule; 
- reparaţii curente la unităţi service autorizate în număr de 26 la autoturisme şi autoutilitare, 4 la 
autovehicule. 

Obiective majore pentru anul 2021: 
- Asigurarea unei stări tehnice bune la autovehicule şi utilaje; 
- Executarea întreţinerilor tehnice la timp şi de calitate; 
- Executarea reparaţiilor la un nivel calitativ superior şi scurtarea timpului de imobilizare a 
masinilor si utilajelor; 
- Înnoirea parcului auto cu autovehicule şi utilaje. 
 
 

DIRECŢIA TEHNICĂ 
 
 

Direcţia Tehnică are în componenţă:  Serviciul Investiţii Cladiri si Serviciul Investitii Cai 
de Comunicatii și a desfăşurat urmatoarele activităţi principale: 

• a pregătit și fundamentat bugetul pe anul 2020, a făcut propuneri pentru cheltuieli de 
capital: lucrări, proiectare, dotări etc, a preluat, analizat și propus lucrări de reparaţii  
curente: şcoli, gradinite, creşe; 

• a pregătit și fundamentat rectificările de buget pe parcursul anului 2020; 

• a întocmit listele de investiţii pe fiecare buget şi pe surse de finanţare, anexele atât la 
hotărârea de aprobare a bugetului local, cât şi la rectificările ulterioare ; 

• a întocmit lista sinteză a investiţiilor şi fişele pe fiecare obiectiv de investiţii,  pe fiecare 
buget şi pe surse de finanţare, anexele atât la hotărârea de aprobare a bugetului local, 
cât şi la rectificările ulterioare, necesare depunerii bugetului la verificare şi avizare de 
către Direcţia Generală a Finanţelor Publice BN; 

• a intocmit raportări statistice trimestriale și a ținut evidența realizării cheltuielilor de capital 
pe anul 2020, pe capitole bugetare şi surse de finanţare ; 

• a întocmit listele de investiţii şi a defalcat poziţiile „Alte cheltuieli de investiţii”  pe 
ordonatori de credite, capitole bugetare şi pe surse de finantare conform Ordinului 
nr.1169/1997 al ministrului finanțelor, pentru depunere Trezorerie în vederea decontării 
investiţiilor; 

• a transmis situaţiile  solicitate de către Consiliul Judetean Bistriţa-Nasaud , Instituţia 
Prefectului jud. Bistriţa-Năsăud, Agenţia de Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud referitoare 
la investiţiile finanţate pe surse de finanţare; 

• a comunicat constructorilor aprobările de fonduri atât la bugetul iniţial, cât şi la bugetul 
rectificat, pentru contractele noi și în derulare, a solicitat grafice de execuţie fizice și 
valorice pentru respectarea termenelor contractuale; 

• a rezolvat corespondenţa repartizată direcției, a soluționat problemelor apărute pe 
parcursul derulari contractelor de executare de lucrări încheiate, a contractelor de servicii 
de proiectare și de dirigenție de șantier (1883 adrese repartizate  Directiei Tehnice in 
2020 ); 

• a elaborat proiecte de hotărâri cu documentele aferente pentru aprobare studii 
fezabilitate, documentaţii de avizare  a lucrarilor de intervenţie (DALI) şi altele din 
domeniu de activitate; 

• a obţinut avize,  acorduri, certificate de urbanism şi autorizatii de construire pentru 
obiectivele de investiţii finanţate în buget 2020; 

• a întocmit documentele necesare iniţierii  procedurilor de atribuire a contractelor de 
achizitie publică şi a participat în comisiile de evaluare; 

• a gestionatdin punct de vedere tehnic şi financiar   proiectele, inclusiv a celor care au fost 
și vor fi depuse pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. 



• a întocmit note justificative si  acte adiţionale la contractele  în derulare; 

• a urmărit derularea contractelor aferente obiectivelor de investiţii din Programul de 
investiţii pe anul 2020, pe surse de finanţare, a verificat şi confirmat plata acestora ( 
Directia Tehnica a avut in derulare un nr de 106  in derulare in 2020); 

• a urmarit respectarea de către executant a proiectelor de execuție, a masurilor dispuse 
de proiectant sau de organele abilitate (in 2020-60 de obiective de investitii aflate in 
diferite stadii de  executie);  

• a preluat documentele  de la constructor , proiectant și diriginte de șantier în vederea 
completării cărții tehnice a constructiei pentru obiectivele de investiţii finalizate cu toate 
documentele prevăzute de reglementările legale;  

• a efectuat recepţii la terminarea lucrărilor şi recepţii finale, si procese verbale de receptie 
a serviciilor pregătind documentele aferente, pentru obiectivele de investiții finalizate ( 24  
investitii   si   5 contracte de furnizare  finalizate); 

• a efectuat recepţii finale lucrărilor, si procese verbale de receptie a serviciilor pregătind 
documentele aferente, pentru obiectivele de investiții la care s-a inchieiat perioada de 
garanție în anul 2020 

• a urmărit rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepție și a întocmit 
documentele de aducere la indeplinire a măsurilor impuse de comisia de  recepție;  

• s-a implicat în restituirea garanţiilor de bună execuţie a contractelor în conformitate cu 
clauzele contractuale; 

• a urmărit derularea contractelor servicii, modul de îndeplinire a sarcinilor şi confirmat 
plată acestora;  

• a întocmit documentele necesare inţierii procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziție publică (dotări, servicii, lucrări)  pentru şcoli și creşe  ; 

• a urmărit contractele de execuţie lucrări de investiţii şi reparaţii curente şcoli, creşe, a 
verificat situaţiile de lucrări, a colaborat şi îndrumat diriginţi de şantier care au contracte 
de servicii derulate prin nucleele financiar contabile;  

• a efectuat recepţiile la terminarea lucrărilor şi recepţii finale aferente lucrărilor derulate 
prin nucleele financiar contabile; 

• a raspuns la  solicitarile primite prin aplicatia City Help 

• a eliberat avize solicitate prin certificatul de urbanism, atât  pentru  persoane fizice cât şi 
juridice, în vederea autorizării unor lucrări care afectează străzile din municipiul Bistriţa;  

Investiții recepționate în 2020 

• Amenajare străzi în zonele noi de locuinţe, mun. Bistriţa, etapa a-III-a – strada 
Răsăritului  

• Consolidarea străzii  Gorunului - intervenții în regim de urgență ca urmare a accidentului 
tehnic din 22.11.2017 

• Creare acces auto între strada Arțarilor și strada Colibiței, inclusiv modernizarea str. 
Colibiței 

• Reabilitare si modernizare Liceul de muzica Tudor Jarda,str. Alexandru Odobescu nr.8, 
mun.Bistrita -corp A 

• Construcţie imobil nou pentru Grădiniţa nr. 2, str. Nicolae Bălcescu, nr. 38 A, municipiul 
Bistriţa 

• Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Lucian Blaga–municipiul Bistrița-corp A 

• Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială, nr. 4, municipiul Bistrița”-corp B 

• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița Str. M. Eminescu, Bl. 4 

• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița Str. Petru Maior nr.2 A 
-22 apartamente 

• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița Str. 1 Mai, Bl 5-14 
apartamente 

• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița Str. Intrarea Castanului 
Nr.4-28 apartamente 

• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița B-dul Decebal, Nr.18, 
Decebal, Nr. 20- 80 apartamente 



• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița Str. Împăratul Traian 
Nr.1- 8 apartamente 

• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița Str. Gh. Pop de 
Băsești nr.10- 20 apartamente 

• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița B-dul Decebal, Nr. 52- 
40 apartamente 

• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița Str. Mihai Eminescu, 
Nr.5-25 apartamente 

• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița Str. Petre Ispirescu, 
Nr.17-16 apartamente 

• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița Str. Carpați, Nr. 10-39 
apartamente 

• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița Str. Andrei Mureșanu, 
Nr.7-85 apartamente 

• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița Str. Călimani, nr.4-28 
apartamente 

• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița 
Str.Lăcrămioarelor,Nr.24-0 apartamente 

• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița Str. C. R. Vivu, Nr.8-44 
apartamente 

• Reabilitarea și Extindere Cămin Cultural, Localitatea Componentă Slătinița, Municipiul 
Bistrița 

• Amenajare spatii verzi in zona Subcetate 

• Alimentare cu energie electrica a Liceului de Muzica Tudor Jarda,str.Al.Odobescu 

• Instalație de transport persoane, tip teleschi ” SKI LIFT” pe amplasamentul pârtiei de schi 
Complexul Sportiv polivalent, Unirea 

• Turn fixare și auspendare generator de zăpadă 

• Generator de zapăda pentru Pârtia de schi 

• Grup de pompare pentru Partia de schi 
Investiții în derulare  în anul 2020  

Pe langa cele 29 obiective de investitii  finalizate in 2020 , directia Tehnica  a derulat in 
anul 2020  urmatoarele  investitii aflate in executie respectiv in diferite stadii de proiectare sau 
achizitii: 
I. Învățământ (Buget local / Fonduri Europene POR/PNDL) 

Investitii in executie  
• Reabilitare si modernizare Liceul de muzica Tudor Jarda,str. Alexandru Odobescu nr.8, mun. 
Bistrita  
 Obiectivul de investiţii propus este amplasat în Bistriţa, strada Alexandru Odobescu nr.8 
şi cuprinde reabilitarea și modernizarea urmatoarelor cladiri : Corp A- clădire monument istoric, 
construită în anul 1893-1894 poziţia nr.471 în Lista Monumentelor istorice cod. BN – II-m-B-
01516 cu functiune initiala si actuala:scoala  
 Corp B- clădire de factură modernă, construită în anul 1970,functiune initiala si actuala scoala  
     Sala de sport- clădire construită în anul 1910 ,funcţiune iniţială şi actuală: sala de sport şi 
festivităţi. 

Proiectul este finantat  in cadrul  Programul National de Dezvoltare Locala “PNDL 2”   
În cursul anului 2020, la această investiție au fost efectuate cheltuieli, constând în:   decontari 
cf. contractului de lucrări, dirigenție de șantier ,bransament electric conform ATR,expertiza 
biologica. 

S-au finalizat lucrarile la corpul B, acesta receptionandu-te cu PVRTL nr. 
68234/25.09.2020.S-a elaborat expertiza biologica la corpul A.S-a realizat bransamentul electric 
conform ATR.S-au demarat lucrarile la corpul A, efectuandu-se lucrari de demolarari si 
desfaceri elemente interioare, precum si a tuturor instalatiilor interioare (termice, electrice, 
sanitare)S-au demarat lucrarile de infrastructura ale instalatiilor de incalzire, electrice curenti tari 



si curenti slabi.S-au demarat lucrarile de construire tavane de gips carton pe structura metalica. 
In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de  2.699.199,15 lei  
• Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, municipiul Bistrița - Corp A, B și C  

Obiectivul de investiţii propus este amplasat în Bistriţa, strada Rodnei nr.23 şi cuprinde 
reabilitarea și modernizarea corpurilor A(Liceu), B(Internat) și C(Scoala profesionala), 
sistematizare pe verticală, împrejmuire.   
 În anul 2020 au fost finalizate lucrările de: desfaceri și demolări, refacere șarpantă și 
învelitoare, aferente celor trei corpuri de clădire.  

După finalizarea lucrărilor de desfacere, au fost constatate anumite deficiențe ale 
structurii de rezistență, fiind necesară elaborarea unei noi expertize tehnice prin care acestea 
să fie evidențiate și pentru soluționarea cărora au fost emise recomandări, care ulterior trebuie 
preluate în proiectul tehnic.  
 În cursul anului 2020, la această investiție au fost efectuate cheltuieli, constând în: 
decontări lucrări de execuție, cota CSC,  asistență tehnică proiectant și dirigenție de șantier, 
elaborare Expertiză tehnică.In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de  2.444.420,20 lei 
• Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Lucian Blaga–municipiul Bistrița  

Obiectivul de investiţii este amplasat în Bistriţa, strada Garoafei nr.8 şi cuprinde 
reabilitarea si modernizarea construcţiilor existente, sistematizare pe verticală, împrejmuire.   
In cursul anului 2020 au fost executate lucrari de reabilitare corp A si B scoala (finalizate si 
receptionate), inclusiv achizitia Utilajelor, echipamentelor si dotarilor aferente, reabilitare Sala 
de sport inclusiv achizitia Utilajelor, echipamentelor si dotarilor aferente, reabilitare Centrala 
termica, inclusiv achizitia Utilajelor, echipamentelor si dotarilor aferente, reabilitare terenuri de 
sport, parcare, reabilitare imprejmuire scoala , curte scoala, retele termice, retele electrice, 
retele apa, canal cf. contractului de executie,  dirigentie de santier cf. contractului de servicii. 
In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de  9.276.566,94 lei 
• Reabilitare și modernizare Școala Gimnazialã Nr.1, str. Independenței Nr. 46, municipiul 
Bistrița   

Obiectivul este amplasat în Municipiul Bistrița, B-dul. Independenței nr.46. 
Proiectul de modernizare și reabilitare vizează Corpul de clădire P+2E în care funcționează 
Școala  Primară, clasele I-IV (inclusiv clădirea centralei termice și a magaziei care fac corp 
comun cu clădirea școlii), Corpul Sălii de sport incluzând și atelierele cu un regim de înălțime 
P+E parțial, inclusiv executarea a unei noi săli de sport. În cadrul aceluiași proiect se vor 
executa lucrări de sistematizare și imprejmuire 

În anul 2020 s-au atribuit contractele de supraveghere a lucrarilor (dirigentie de santier), 
executie a lucrarilor, actualizare expertiza tehnica .  

Proiectul se afla in faza de executie a lucrarilor, demarandu-se lucrari la obiectele de 
investitii Corp B existent, Corp C, Corp D Sala de Sport propusa respectiv Incinta. Deasemenea 
au fost realizate lucrari de deviere a Liniei Electrice Subterane (LES), in vederea eliberarii 
amplasamentului. Stadiu de realizare a lucrarilor este de 31 %. In urma finalizarii 
desfacerilor/demolarilor s-au  constatat unele situatii neprevazute , astfel in vederea emiterii 
solutiilor tehnice de catre proiectant a fost necesara actualizarea expertizei tehnice, 
demarandu-se totodata procedura de revizuire a proiectului tehnic. 

În cursul anului 2020, la această investiție au fost efectuate cheltuieli, constând în: 
obtinerea de avize (Aquabis), plata cotelor catre ISC la începerea execuției lucrărilor, decontari 
cf. contractului de lucrări, dirigenție de șantier, actualizarea expertizei tehnice. 
In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de  10.638.311,49 lei/2020 
• Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială, nr. 4, municipiul Bistrița 

Obiectivul este amplasat în Municipiul Bistrița, str.  Florilor nr.3-5. 
Lucrarile de reabilitare si modernizare a Scolii Gimnaziale nr.4 constau in reabilitare corp A,corp 
B,corp C,Sala de sport,amenajare centrala termica,racorduri si bransamente,amenajare curte.  

In anul 2020 s-au finalizat lucrarile la corpul B, acesta receptionandu-te cu PVRTL nr. 
68339/22.09.2020,s-au demarat lucrarile la corpul A si C efectuandu-se demolare si desfaceri 
sarpanta existenta, tencuieli, pardoseli, instalatii termice, sanitare, electrice, construire sarpanta 
si invelitoare noua, sistem de scurgere a apelor pluviale,inlocuit tamplarie  la corpul A si in 
corpul C ,tencuieli si gleturi,  sape,infrastructura instalatii noi termice, electrice curenti tari si 



slabi, sanitare.S-au continuat lucrarile la Sala de sport,s-au demarat lucrarile la Centrala 
termica, s-au demarat lucrarile de retele exterioare,s-au demarat lucrarile de executie bazin 
rezerva strategica de apa .În cursul anului 2020, la această investiție au fost efectuate cheltuieli, 
constând în: decontari conform situatiilor de lucrari de lucrări,  decontari privind bransament 
electric conform ATR, decontari privind dirigenție de șantier,cote CSC.In 2020 s-au cheltuit 
sume in  valoare  de  12,789,252.70  lei  
• Consolidarea si modernizarea Corpului A (corp liceu) Colegiul  National ”Liviu Rebreanu 
 Executia este realizata prin Compania nationala de Investitii  
In cursul anului 2020 s-au facut toate demersurile care au intrat in atributia  municipiului in 
vederea  inceperii executiei . 
 Investitii aflate in faza  in achizitie lucrari, respectiv diferite stadii de  proiectare  
• Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic de Servicii  
          Obiectivul de investiţii este situat în  Bistriţa, B-dul Republicii nr.41. 
Reabilitarea și modernizarea obiectivului presupune intervenții asupra corpului de clădire 
existent precum și extinderea acestuia, lucrări de sistematizare verticala și împrejmuire. 
 In cursul anului 2020 s-a demarat procedura de atribuire a contractului de executie cu 
proiectare iar in decembrie 2020 s-a incheiat contractul de lucrari. A fost intocmit studiul de 
coexistenta conform avizului de amplasament. Au fost efectuate cheltuieli constand in plata de 
avize si studiu de coexistenta. 
In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de  2.660,88 lei 
• Cos de fum aferent centralei termice – Şcoala Gimnazială “Avram Iancu“ 

În anul 2020,a fost elaborat Studiul de fezabilitate pentru coș de fum aferent centralei 
termice si  a fost elaborata documentatia pentru achizitie PT+Executie lucrari. In 2020 s-au 
cheltuit sume in  valoare  de   8.200 lei/2020 
• Reabilitare si extindere sala mare de sport - Colegiul National Andrei Muresanu  . 

Sala de sport, este o clădire construită în anul 1976, aparținând Colegiului Național 
Andrei Mureșanu, fiind amplasată în municipiul Bistrita, B-dul Republicii nr.26. Expertiza tehnică 
va sta la baza întocmirii documentațiilor tehnico-economice, a lucrărilor de reabilitare și 
extindere, necesare în vederea obținerii unei finanțări din surse nerambursabile. 
În anul 2020, a  fost contractat serviciul pentru elaborarea expertizei tehnice. Expertiza tehnică 
a fost recepționată  și plătită în luna decembrie 2020.In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de 
8.370,00 lei/2020 
• Reabilitare si modernizare Gradinita Dumbrava Minunata,str.Ecaterina Teodoroiu nr.4 
,municipiul Bistrita 

În anul 2020, a  fost contractat serviciul pentru elaborarea expertizei tehnice. Expertiza 
tehnică a fost recepționată  și plătită în luna decembrie 2020.In 2020 s-au cheltuit sume in  
valoare  de 8.370,00 lei 
• Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit nr.12 si Cresa nr.4, str A Muresanu  

În anul 2020, au  fost intocmite documentele de achizitie  a serviciului  pentru elaborarea 
expertizei tehnice, urmand ca procedura de achizitie sa fie  demarata in 2021 
• Reabilitare si modernizare Gradinita cu Program Prelungit “Casuta cu povesti“  str Zimbrului, 
municipiul Bistrita 

În anul 2020, au  fost intocmite documentele de achizitie  a serviciului  pentru elaborarea 
expertizei tehnice, urmand ca procedura de achizitie sa fie  demarata in 2021 
• Reabilitare si extindere sala mare sport - Colegiul National Andrei Mureşanu  

În anul 2020, a  fost contractat serviciul pentru elaborarea expertizei tehnice. Expertiza 
tehnică a fost recepționată  și plătită în luna decembrie 2020.In 2020 s-au cheltuit sume in  
valoare  de 8.370,00 lei 
• Reabilitare și modernizare scoala gimnazială clasele V-VIII, Bulevardul Republicii, nr. 10 –
Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița 
            În anul 2020, au  fost intocmite documentele de achizitie  a serviciului  pentru 
actualizarea  expertizei tehnice, urmand ca procedura de achizitie sa fie  demarata in 2021 
II. Cultura, Recreere și Religie (Buget local / Fonduri Europene POR/PNDL) 
 Investitii in executie  



• Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale in circuitul turistic 
internațional   
 În anul 2020 au continuat lucrarile de execuţie. 
În cursul anului 2020, la această investiție au fost efectuate cheltuieli, constând în: decontari cf. 
contractului de executie lucrari, dirigintie de santier, asistenta tehnica proiectant si cota CSM ( 
contributia asiguratorie pentru munca).In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de  1.861.278,98 
lei /2020 
 Investitii aflate in faza  in achizitie lucrari, respectiv diferite stadii de  proiectare  
• Capela mortuară localitatea componentă Ghinda  

Clădirea va avea regim de înălţime parter, cu o suprafaţă construita de 99,10 mp  și va 
avea urmatoarele compartimentări interioare:  
 Terasa acoperita = 29.07mp 
 Sala oficiere slujba= 40.75mp 
 Camera rece         = 7.67mp 
 Grup sanitar          = 4.37mp 

Suprafata Utila Totala = 82.50mp 
În anul 2017 s-a elaborat Studiul de fezabilitate, dar proiectul nu a continuat datorita 

faptului ca nu s-a obtinut avizul Ministerului Culturii.  
In anul 2020 s-a obtinut acest aviz si s-a demarat procedura de actualizare SF.  
In cursul anului 2020, la această investiție au fost efectuate cheltuieli constând în 

obtinere de acorduri si avize. In valoare de valoare 784,12 lei  
 
III. Întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement (Buget local / 
Fonduri Europene POR/PNDL) 
 Investitii in executie  
• Amenajarea zonei centrale  inclusiv teren de sport  in localitatea componenta Slatinița  

Obiectivul de investiţii propus este amplasat în intravilanul localității componente 
Slătinița, în zona centrală şi cuprinde investiții în crearea de facilități precum zone verzi de mici 
dimensiuni, scuar, părculeț, loc de joacă pentru copii, precum și facilități pentru activități 
sportive și recreaționale (teren de sport, tenis de masa), amenajarea pârâului și a străzii de 
acces la proprietăți. 
În anul  2020 s-au început lucrările de execuție, constând în realizarea amenajării văii pârâului 
Ghinda pe o lungime de 220 m, execuția drenului pe o suprafață de 625 mp, rigole carosabile 
pe o lungime de 143 m,  infrastructura terenului de sport și instalația nocturnă cu 10 stâlpi 
metalici, amenajarea platformei din fața căminului cultural având suprafața de 490 mp. In 2020 
s-au cheltuit sume in  valoare  de 1.094.886,71 lei 
• Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componentă Viișoara 
 În cadrul proiectului sunt prevazute următoarele tipuri de lucrări: 
- transformarea unui teren degradat într-un spațiu verde; 
- amenajarea unui parc prin modelarea terenului, gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare de 
arbori și arbuști; 
- realizarea de alei pietonale, accese auto și parcări; 
- racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției; 
- dotarea parcului cu grupuri sanitare, mobilier urban, aparate de fitness, teren de sport, obiecte 
dedicate gătitului în aer liber etc.  
 În anul 2020 a fost elaborata documentația tehnico economică, a fost obținută Autorizația 
de construire și a fost dat ordinul de incepere pentru execuția lucrărilor. Lucrarile realizate au 
constat in amenajarea terenului, realizarea accesului și trasarea aleeilor din parc. In 2020 s-au 
cheltuit sume in  valoare  de  1.090.677,17 lei 
• Amenajarea unui scuar în localitatea componentă Ghinda  
 În cadrul proiectului sunt prevazute următoarele tipuri de lucrări: 
- amenajare scuar prin  modelarea terenului  și înierbarea  suprafetelor,  
- plantare arbori și arbuști 
-  crearea de facilităti pentru recreere pe terenul amenajat; 
- dotare mobilier urban; 



- creare acces din strada principala; 
- realizare sistem de iluminat si racordarea la rețeaua electrică; 
- amplasarea de cișmea și racordarea  la apă; 
- instalare Wi-Fi în parcul amenajat; 
- împrejumuire; 
 În anul 2020 a fost elaborata documentația tehnico economică, a fost obținută Autorizația 
de construire și a fost dat ordinul de incepere pentru execuția lucrărilor, a cărui termen de 
finalizare  este august 2021. In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de 305.158,00 lei 
• Amenajare Parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea-Wonderland”  
 Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, obiectiv specific 4.2. Reconversia și 
refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile 
reședință de județ. 
 În cadrul proiectului sunt prevazute următoarele tipuri de lucrări: 
- amenajare parc prin  modelarea terenului  și înierbarea  suprafetelor,  
- plantare arbori și arbuști 
- crearea de facilități pentru recreere pe terenul amenajat; 
- dotare mobilier urban; 
- construcții alei, piste de biciclete; 
- instalarea unor bazine/rezervoare de colectare a apei pluviale subterane; 
- instalare sistem de supraveghere; 
- împrejumuire; 

În anul 2020 a fost elaborata documentația tehnico economică a fost obșinută Autorizația 
de construire si a fost dat ordinul de incepere pentru execuția lucrărilor. 
 Lucrarile realizate au constat in realizarea accesului la amplasament, amenajarea 
terenului, trasarea și realizarea aleeilor și pistele velo din parc la nivel de fundație și 
imprejmuirea parcului.In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de 1.723.725,51 lei 
• Complex Sportiv Acvatic in municipiul Bistrita 

Principalele lucrări  cuprinse în proiect sunt : 
- clădire principală cu bazin acoperit, jacuzi, tobogane interioare, duşuri, servicii SPA, vestiare, 
punct prim ajutor, grupuri sanitare etc.; 
- bazine exterioare: piscine şi bazine pentru adulţi şi copii, duşuri, plaja, grupuri sanitare, 
tobogane de exterior multitrack,  hidrotub şi tobogan deschis; 
- spatiu de agrement: teren de sport in aer liber, loc de joaca pentru copii pe vârste diferite şi cu 
tematici diferite, baze de observare post salvare acvatica-salvamar; 
- spaţii verzi amenajate peisagistic, alei carosabile şi pietonale, parcări, utilităţi; 
- spaţii tehnice. 
prepararea apei calde menajere – se realizează cu ajutorul a 4 boilere cu rezistenţă electrică şi 
serpentină alimentare cu agent termic primar de la instalaţia de panouri solare. 
instalatia de incalzire – se opteaza pentru un sistem de preparare a agentului termic necesar cu 
pompe de caldură şi panouri solare. pompele de caldura sunt alimentate pe circuitul primar de 
la puţurile forate cu agent termic apa dedurizata+glycol 15%, de parametrii 10/5o c şi produc 
agent termic secundar de parametrii 50/40o c. 

In anul 2020 a inceput executia lucrarilor. Principalele lucrari executate in anul 2020 sunt: 
realizat infrastructura drum acces, parcare si sens giratoriu,traseu exterior evacuare ape 
pluviale,realizat zid de sprijin in spatele cladirii principale (fara dren si umpluturi),infrastructura 
corp cladire principal cu turnare placa la cota-3.80,retele exterioare cladire si racorduri iesiri 
cladire 

În cursul anului 2020, la această investiție au fost efectuate cheltuieli, constând în:    
decontari conform situatiilor de lucrari ,  taxe ISC la incepere lucrari in valoare de 3,449,693.55 
lei lei 
 Investitii aflate in faza  in achizitie lucrari , respectiv diferite stadii de  proiectare  
• Regenerare urbana in zona  Lac MHC. 



Amplasamentul obiectivului  de investiții,  este situat în municipiul Bistrița, strada Lacului 
nr.81, și se compune dintr-un teren în suprafață de aproximativ 18.000,00 mp, pe care sunt 
construite trei imobile.  

Atât Studiul geotehnic cât și Expertiza tehnică vor sta la baza întocmirii documentațiilor 
tehnico-economice, a lucrărilor de regenerare a zonei, necesare în vederea obținerii unei 
finanțări din surse nerambursabile. 
În cursul anului 2020,  a  fost contractat serviciul pentru elaborarea studiului geotehnic și a 
expertizei tehnice.  

Atât Studiul geotehnic, cât și Expertiza tehnică au fost recepționate  și plătite în luna 
decembrie  2020. In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de  15.891,26 lei 
 
IV. Asistenta sociala (Buget local / Fonduri Europene POR/PNDL) 
 Investitii in executie  
• Centru de zi pentru persoane varstnice - Reabilitare și modernizare imobil din str. Octavian  
Goga    

Obiectivul de investiţii propus este amplasat în mun. Bistriţa, strada Octavian Goga si 
cuprinde reabilitarea și modernizarea punctului termic existent (PT 17), prin reabilitarea 
parterului existent și extinderea pe verticală cu un singur nivel și sistematizarea pe verticala a 
zonei adiacente.   
 În cursul anului 2020 au fost efectuate cheltuieli constand in: decontari cf. contractului de 
executie lucrari, dirigintie de santier, asistenta tehnica proiectant si cota CSM ( contributia 
asiguratorie pentru munca) si avize.In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de 752.674,62 lei 
 
V. Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Buget local / Fonduri Europene POR/PNDL) 
 Investitii in executie  
• Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Bistrița și 
localitățile componente  

Obiectivul general al investiţiei se regăseşte în priorităţile de investiţii ale Programului 
Operaţional Regional 2014-2020,domeniul de intervenție ILUMINAT PUBLIC. 
 În cadrul proiectului se propune modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului de 
iluminat public din municipiul Bistrița și localitățile componente, având ca obiective: 
• înlocuirea aparatelor de iluminat public existente, cu consum mare de energie, cu aparate de 
tip led, având consumul de energie semnificativ mai redus; 
• completarea sistemului de iluminat public cu aparate noi de tip led în vederea realizării unui 
nivel de iluminat corespunzător normelor și standarde4lor în vigoare; 
• extinderea sistemului public de iluminat în zonele în care nu există; 
• implementarea unui sistem de telegestiune în vederea eficientizării costurilor aferente 
sistemului și a optimizării serviciului de întreținere.  
Scopul final al proiectului este reducerea consumului de energie la sistemul de iluminat public 
din municipiul Bistrița și implicit reducerea emisiilor de CO2, generate de acesta. 
  -   Nr. de zone beneficiare ale proiectului – 89 din care:  
                     - Strazi - 87 
                     - Parcuri / parcări -2 
-  Nr. aparate de iluminat înlocuite -1.139 buc. 
-  Nr. aparate de iluminat completate – 310 buc. 
-  Extinderi de rețele – 21,28 km și745 buc. corpuri de iluminat noi. 

În anul 2020  s-a  început  execuția lucrărilor  și s-au realizat următoarele : 
- Înlocuirea a 750 de aparate de iluminat public existente cu aparate de tip led pe strazile Piața 
Centrală, Rodnei, Libertății, Odobescu, Eroilor, Zăvoaie, Valea Jelnei, T.Vladimirescu, Codrului, 
Viorelelor, Crângului, Grănicerilor, C.R. Vivu, Calea Moldovei, Imparatul Traian, Alba Iulia, 
Dimitrie Cantemir, Petru Maior, G. Pop de Băsești, M.Viteazu, Valea Budacului, Valea Slătiniței, 
Garoafei, Ecaterina Teodoroiu .  
- reabilitarea a 15,4 km retea de iluminat pe strazile Pajiștei, B-dul Republicii, Valea Scurtă, 
Mihai Eminescu, Barbu Stefănescu Delavrancea, Ghinzii, Calea Dejului, Valea Slătiniței, 
Subcetate, Trandafirilor, Căstăilor, Valea Jelnei, Valea Budacului ;Execuția  și finalizarea 



lucrărilor  este estimată în anul 2021.In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de  6.166.106,66 
lei. 
• Drum de acces și utilități aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrița 

Obiectivul de investitii va asigura drumurile de acces si utilitatile de apa, canal, energie 
electrica, iluminat pentru obiectivele din cadrul Complexului sportiv Polivalent si care cuprinde 
partia de schi – finalizata- Complexul de agreement acvatic-Aquapark- terenuri de fotbal cu 
gazon natural şi artificial, piste pentru ciclisti, inclusiv trasee pentru mountain byke si terenuri 
sportive, spaţii de alimentaţie publică, clădiri administrative, precum şi zone verzi amenajate şi 
alte obiective de agrement . 

Proiectul este realizat prin  (Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice  in 
cadrul  Programul National de Dezvoltare Locala “PNDL 2”   

Valoarea totală a investitiei este 27.349.503,39 lei din care : 
-  valoare de la bugetul de stat prin PNDL 21.149.352,15 lei (77.33 % din valoarea totala a 
proiectului); 
- valoare de la bugetul local 6.200.151,24 lei; (22.67% din valoarea totala a proiectului) 
reprezentand cheltuieli neeligibile pe programul PNDL si anume : retele de alimentare cu 
energie electrica (taxa racord) cheltuieli de proiectare (mai putin PT), ch. Conexe organizarii de 
santier, comisioane cote, taxe, cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, cheltuieli 
diverse și neprevăzute aferente cheltuielilor neeligibile;  

În anul 2019 s-a început execuția lucrărilor și s-au realizat următoarele : 
 -   demolarea vechiului pod de pe strada Valea Ghinzii și realizarea unuia nou din structură 
metalică pe o lungime de 12,50m și lățime de 6,60m 
 -  rețeaua de apa - conductele de aducțiune și refulare în lungime de 2625ml pe strazile Valea 
Ghinzii, Aerodromului, Bistriței, Asfințitului, Pasajului 
-  terasamentele noului drum de acces către rezervor și a rețelei de distribuție  apa rece la 
Rezervorul în lungime de 1191 ml 
- rețeaua de canalizare menajere Dn250-315mm de pe strazile Valea Ghinzii și Aerodromului  
pe o lungime de 1657ml  
- iluminatului public cu o rețea LES 0,4 kV lungime 1500 ml și montarea a 4 firide. 

În anul 2020 s-au continuat lucrările, fiind realizate: podul cu structură metalică de la km 
0+080  de pe str. Valea Ghinzii, canalizarea pluvială str. Valea Ghinzii pe lungimea de 1.200 m, 
terasamentele până la nivel de piatră spartă pe str. Valea Ghinzii pe o lungime de 1.500 m, 
podețul de la km 1+400 pe str. Valea Ghinzii, execuția de drenuri longitudinale pe o lungime de 
1.400 m, rigola carosabilă de pe str. Valea Ghinzii pe o lungime de 1420 m, rigola carosabilă 
ranforsată de 120 m de pe str. Valea Ghinzii, montarea cadrelor prefabricate a podețului de la 
km 2+364 de la sfârșitul str. Valea Ghinzii, instalația electrică de utilizare rezervor apă, drumul 
de acces la rezervor la nivel de binder în lungime de 1059 m și execuția a 2 podețe, șanț 
triunghiular pereat de pe drumul de acces la rezervor având lungimea de 1.050 m, montarea 
stațiilor de pompare SP1, SP2, SP3, SP4. 

Tot în anul 2020 s-a achiziționat contractul de proiectare pentru reactualizare/elaborare 
documentație tehnico-ecomomică privind extinderea rețelei de distribuție apă și branșamente 
pe str. Aerodromului, s-a elaborat și s-a reaprobat studiul de fezabilitate. 
S-a elaborat Proiectul Tehnic, s-a obținut Autorizația de Construire, urmând în anul 2021 
achiziția de lucrări pentru extinderea distribuției de apă pe str. Aerodromului. 

In 2020 s-au executat lucrari  in  valoare  de  5.686.281,19 lei 
• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița  valoarea Bistriţa 11  

In 2020 au fost finalizate procedurile de contractare  executie lucrari si servicii de 
Îdirigentie  si au fost  incepute lucrarile de executie la  5 blocuri,dupa cum urmează: 
Str. Împăratul Traian Nr.37                               30 apartamente 
Str. Zorelelor, Nr.11A                                       15 apartamente 
Aleea Tihuței nr.9                                              60 apartamente 
Str.Șt.Cel Mare, nr.10, T.Vladimirescu nr.18    54 apartamente 
Aleea Clopoțeilor Nr.2                                       60 apartamente 
• Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Bistrița  valoarea Bistriţa 14  



In 2020 au fost finalizate procedurile de contractare  executie lucrari si servicii de 
Îdirigentie  si au fost  incepute lucrarile de executie la  4 blocuri,dupa cum urmează: 
Str. E Gîrleanu 19A,B, Sucevei 19scC             30  apartamente 
Str. A. Mureșanu bl.6                                        41  apartamente 
Str. Avram Iancu, nr.4 (Sc A B C D)               48  apartamente 
Str. Calea Moldovei nr.12                              117  apartamente 
 Investitii aflate in faza  in achizitie lucrari, respectiv diferite stadii de  proiectare  
• Blocuri  de locuințe cu destinația de locuințe  sociale , Viișoara, etapaII. 
Lipsa de locuinte a determinat acumularea unui numar mare de cereri pentru locuinte 
sociale,adresate Primariei municipiului Bistrita. 

Pentru rezolvarea acestor probleme,Primaria municipiului Bistrita a elaborat Planul 
Urbanistic Zonal”Locuinte sociale Viisoara”care prevede construirea unui numar de 360 locuinte 
sociale in Etapa I care au fost realizate si Etapa II care prevede construirea a 160 de 
apartamente grupate in 5 blocuri de locuinte colective cu regim de inaltime P+3+M pe o 
suprafata de 10.411,78 mp. 
 In anul 2020 la această investiție au fost efectuate cheltuieli, constând în:  PT pentru bloc 
Î1 +Utilitati aferente amplasamentului.In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de  25.287,5 lei 
• Blocuri de locuinte cu destinatia de locuinte sociale,Viisoara-PT+CS+DE(Sistematizare 
verticala) 

In anul 2020 la această investiție au fost efectuate cheltuieli, constând în:  
PT+CS+DE(Sistematizare verticala) in valoare de  15.500 lei 
• Alimentare cu  gaze naturale loc. componenta  Sarata 

In anul 2020 s-au elaborate documentele de achizitie si s-a incheiat contractual de 
servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate   
• Alimentare cu  gaze naturale loc. componenta  Slatinita 

In anul 2020 s-au elaborate documentele de achizitie si s-a incheiat contractual de 
servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate   
 
VI. Instalatii alimentare cu apă canalizare (Buget local Fonduri Europene POR/PNDL) 
 Investitii in executie  
• Stație de epurare și conducte de canalizare în localitatea componentă Slătinita   

Obiectivul  trateaza colectarea, pomparea, transportul si epurarea apelor uzate menajere 
din localitatea Slatinita, Municipiul Bistrita, judetul Bistrita – Nasaud.  

Sistemul de canalizare propus va fi compus din: 
-colectoare de canalizare menajera in lungime  totala 5.901 metri, din care:  
- 5.221 metri colectoare de canalizare menajera in intravilanul localitatii Slatinita. Sunt conducte 
din PVC KG SN.8, cu diametrul de 250 mm; 
- 680 metri conducte de refulare ape uzate menajere in intravilanul localitatii Slatinita.  
 Colectoarele de canalizare menajeră si conductele de refulare ape uzate menajere se 
vor amplasa subteran de o parte si de alta a drumurilor judetene, comunale si  străzilor 
secundare din localitate. 

Pe lungimea colectoarelor de canalizare sunt prevazute 176 buc. Camine de vizitare. 
De asemenea pe lungimea colectoarelor de canalizare se vor executa un numar de 11 

subtraversari: 2 subtraversari de drumuri judetene, 8 buc.  
În cursul anului 2020, la această investiție au fost finalizate  procedurile de achizitie 

contract de executie cu proiecate (PT) si a fost incheiat contractul de proiectare(PT)+executie 
lucrari.Ordinul de incepere pentru elaborare PT a fost dat in 02.11.2020. 
In anul 2020 s-au efectuat cheltuieli, constând în: plată avizein  valoare de  1.781,28  lei/2020 
 
VII. Transport (Buget local Fonduri Europene POR/PNDL) 
 Investitii in executie  
• Amenajare strazi, trotuare, parcaje si alei in zona locuintelor sociale din ansamblul de locuinte 
Subcetate - etapa III 
 Ansamblul propus  se găseste în zona de locuințe sociale din cartierul Subcetate. 



           În decursul anului 2018 s-a întocmit  proiectul tehnic în baza studiului de fezabilitate 
aprobat și conform temei de proiectare, conform HG 28/2008. 
 Lucrările ce fac obiectul investiției se regăsesc în prioritățile propuse în Strategia de 
dezvoltare locală a municipiului Bistrița pentru perioada 2010-2030 . 
 Se executa lucrări de amenajare a străzilor, trotuarelor, parcajelor și aleilor care să 
asigure o relație fluenta și continuă cu străzile proiectate anterior și locuințele sociale din zonă.           
 Lucrările pentru amenajarea acestei zone urmăresc realizarea condițiilor de siguranță și 
confort a  circulației rutiere în conformitate cu prevederile legale. 
 În anul 2020 s-a început execuția lucrărilor, fiind realizate amenajarea aleilor  dintre 
blocuri, cca 125 m din str. Sec. nr. 6 și infrastructura locului de joacă copii și recreere adulți. In  
2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de 911.182,49 lei 
• Amenajare străzi în zone noi de locuinţe, mun. Bistriţa – str. Secundară  7 Sigmir . 

Obiectivul de investiţii “Amenajare străzi în zone noi de locuinţe din mun. Bistriţa”, 
cuprinde străzile str. Turnului, Mioriţei, I. Hossu, Livezi, str. Matei Eminescu, str. sec.6 şi 7 
Sigmir şi str. sec. 13 Viișoara, a fost promovat în anul 2007 și a fost elaborat și aprobat studiul 
de fezabilitate, s-au obţinut avizele şi acordurile prevăzute de lege,  s-a elaborat proiectul 
tehnic, caietele de sarcini şi detalii de execuţie. Obiectivul prevede amenajarea a  3,433 km de 
străzi cu o suprafaţă totală de 36.479 mp, care să asigure siguranţă şi confort circulaţiei și 
riveranilor, prin aducerea străzilor pietruite la o stare normală de exploatare, prin amenajarea 
unui sistem rutier adecvat traficului, amenajarea de trotuare şi spaţii verzi acolo unde limitele 
domeniului public  o permit . 

Execuţia lucrarărilor s-a desfăşurat etapizat fiind finalizate și recepționate în perioada 
2010-2015, lucrările la strada Turnului, str. Mioriţei,  str. Livezile, str. sec.6  Sigmir, str. sec. 13 
Viisoara str. Matei Eminescu şi str. Iuliu Hossu.  

În toamna anului 2019 au început lucrările de realizare a infrastructurii străzii, iar în 2020 
s-a continuat cu realizat podului de la km 0+293, prin montarea structurii metalice,  amenajarea 
albiei și racordul cu terasamentele.In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de 402.175,47 lei 
• Creare acces auto între strada Arțarilor și strada Colibiței, inclusiv modernizarea str. Colibiței  

Obiectivul prevede amenajarea a 835 ml de strada, a 258 locuri de parcare, amenajarea 
de trotuare, pista de ciclisti, iluminat public  si amenajarea unei treceri la nivel de cale ferata, 
care să asigure siguranţă şi confort circulaţiei și riveranilor, prin aducerea străzii la o stare 
normală de exploatare, prin amenajarea unui sistem rutier adecvat traficului.  
În anul 2018 s-a inceput  executat lucrări la fundații din balast și piatră spartă la carosabil, 
trotuare  parcări și piste cicliști. De asemenea s-a realizat stratul de binder  pe partea carosabilă 
și parcări  și pavaj la trotuare și piste cicliști. S-au mai realizat racorduri guri de scurgere pentru 
apale pluviale, guri de scurgere și 2 camine noi.  
 În 2019 s-au finalizat lucrările la partea carosabilă (s-a realizat îmbracămintea asfaltică) 
inclusiv parcările, s-au finalizat trotuarul și pista de cicliști. De asemenea, s-au realizat lucrări de 
siguranță rutieră (indicatoare și marcaje).  
 Trecerile  la nivel cu calea ferată de la intersecția cu străzile Ioan Slavici și Andrei 
Mureșanu s-au modernizat cu dale elastice din cauciuc. 
 Lucrările executate au fost recepționate atât la str. Colibiței cât și la trecerea la nivel cu 
calea ferată de la intersecția cu str. Andrei Mureșanu.  
          În anul 2020 s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor și plata finală pentru lucrările 
executate la obiectivul de investiții Modernizare trecere la nivel cu calea ferată la intersecția cu 
str. Ion Slavici. In 2020  s-au cheltuit sume in  valoare  de 26.682,74 lei 
• Modernizare trecere la nivel cu calea ferata, km 63+406, cu instalare de semnale luminoase si 
acustice, str. Lucian Blaga, municipiul Bistrita,  in 2020  s-au cheltuit sume in  valoare  de 
25.171,62 lei 
 Documentaţia prevede  modernizarea trecerii la nivel cu dale elastice pe o lungime de 12 
m şi introducerea instalaţiei de semnalizare de tip SAT, la km 63+406 CFR, pe linia CF 421 
Bistriţa – Bistriţa Bârgăului şi strada Lucian Blaga.  
 Lucrările de modernizare și instalare a semnalului luminos au ca scop realizarea unui 
confort optim la trecerea la nivel cu calea ferată, precum şi creşterea gradului de siguranţa 



circulaţiei, deoarece traficul rutier la acest pasaj este foarte mare, se crează blocaje, având în 
vedere că fiecare autovehicul trebuie să oprească la trecerea la nivel. 
 În 2020 s-a finalizat documentația pentru proiectare PAC, proiectul tehnic  si s-a efectuat 
plata pentru serviciile de proiectare și avize. În noiembrie 2020 s-au finalizat procedurile de 
atribuire a contractului de lucrări și a contractului de servicii de dirigenție de șantier și s-a dat 
ordinul de începere a lucrărilor de execuție dar lucrările nu au putut începe datorită numarului 
mare de personal infectat cu COVID19 și a perioadei de sarbatori / timpului nefavorabil în care 
nu se putea bloca sau devia  circulația in zona. 
• Linia verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau 
normă de poluare redusă”, municipiul Bistrita 
 Este cuprins în Planul de Mobilitate Urbana Durabila a municipiului Bistrita si în planul de 
actiune aferent Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Bistrita pentru perioada 2010 – 
2030 si se va realiza prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de 
investitii 4.1. - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate 
tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de 
mobilitate urbană si a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor. 

Obiectivul prioritar este de reabilitare a infrastructurii rutiere, pe ruta noua de transport 
public care traverseaza orasul de la est la vest, prin centrul orasului, pentru eficientizarea 
transportului public si oferirea unei rute de transport rapide si durabile cu vehicule electrice, 
pentru cetatenii orasului. De asemenea se vor realiza trasee dedicate si/sau prioritare pentru 
vehiculele de transport public, modernizarea statiilor de transport public existente, realizarea 
pistelor pentru biciclisti, dar si a traseelor pietonale, relocarea retelelor de utilitati, unde este 
cazul, modernizarea iluminatului public. Traseul nou de transport public (Unirea - Calea 
Moldovei - Gen. G. Balan - Bistricioarei - Piata Petru Rares - Piata Unirii - Dornei, Gh. Sincai – 
Independentei -Libertatii-Viisoara) va fi operat cu vehicule electrice pentru care se amenajeaza 
un depou pentru stationare, incarcare si mentenanta, statii de incarcare si dispecerat pentru 
managementul traficului. 
 În anul 2020, s-au întocmit și finalizat documentele de achiziție publică de lucrări și 
servicii de dirigenție de șantier, s-a realizat procedura de achiziție publică pentru lucrările de 
bază, realizate în urma unei licitație electronică cu publicare în JOUE, încheindu-se contractul 
de execuție a lucrărilor. De asemenea s-a finalizat și procedura de achiziție autobuze electrice 
și a stațiilor de încărcare rapidă și lentă încheindu-se contractul de furnizare în cursul lunii 
noeimbrie. In 2020  s-au cheltuit sume in  valoare  de 108.065,70 lei.  
• Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița, etapa 1  
 Prin acest obiectiv de investitii municipiul Bistrita îşi propune îmbunătăţirea accesibilităţii 
zonelor urbane şi furnizarea de servicii de mobilitate şi transport durabil prin şi în zona urbană a 
municipiului. Printre aceste documentaţii se regăseşte şi „Amenajarea de piste de ciclişti în 
municipiul Bistriţa- etapa I”, piste cu o lungime de 26,056 km, pe un număr de 28 de străzi, 
precum şi amplasarea a 7 staţii de închiriere biciclete alimentate cu panouri fotovoltaice și de la 
rețeaua de energie electrică. 
 În luna Iulie 2020 a fost predat amplasamentul si s-au demarat lucrările de amenajare a 
pistelor de cicliști etapa 1 pentru str. Dimitrie Cantemir, Romană, Eroilor, Drumul Dumitrei 
Vechi, Drumul Cetății și Grănicerilor. Finalizarea lucrărilor  este estimată în anul 2022. 
 In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de 6.818.361,40 lei  
 Investitii aflate in faza  in achizitie lucrari , respectiv diferite stadii de  proiectare  
• Centrul Intermodal de transport public str.Gării-Tărpiului-Industriei, municipiul Bistrița  
 Obiectivul general al investiţiei se regăseşte în priorităţile de investiţii ale Programului 
Operaţional Regional 2014-2020,Axa prioritară 4.- Sprijinirea dezvoltării urbane - 4.1- 
Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate 
urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor - Programul: “Reducerea 
emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă”. 



 În cadrul proiectului se propune realizarea unei statii de transfer intermodal între 
transportul public local si alte moduri de transport, ce poate functiona ca punct intermodal de 
transfer al pasagerilor la transportul public local si zonal.  
Statia de transport public de călători va avea o serie de facilităti: sala de asteptare pentru 
călători, mobilier, puncte de vânzare bilete/carduri, automate de bilete/carduri, sisteme de 
informare, sisteme de supraveghere video, facilităti pentru persoanele cu dizabilităti, 
semnalistică, platforme de îmbarcare/debarcare călători,facilităţi pentru parcarea bicicletelor, 
etc. Sunt prevazute intervenţii privind îmbunătăţirea accesului pietonal în zona staţiei: 
construirea trotuarelor, spaţii de parcare a mijloacelor de transport public urban etc. 
          Se va realiza o staţie transfer intermodal de 3925 mp și o infrastuctura rutieră utilizată 
prioritar de transport prioritar de  933,6 ml , reprezentănd rampe de acces și sens giratoriu 
platformă. 
          În anul 2020 s-a finalizat elaborarea proiectului și a proiectelor de relocari utilitați și 
branșamente, s-a depus la ADR CLUJ pentru verificarea conformității acestuia, s-a incheiat 
contractul de executie  lucrări  si furnizare autobuze electrice și sunt in achizitie serviciile de 
dirigenție de șantier. Procedurile de achizitie sunt derulate prin procedură de licitație electronică 
cu publicare în Jurnalu Oficial al Uniunii Europene.In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de 
309.654,91 lei. 
• Consolidare DJ173 suprapunere cu strada Jelnei între km 1+168 și km 1+320 în urma 
alunecărilor de teren-in 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de – 30.096,90 lei  

În anul 2020s-au cheltuit sume in  valoare  de – 30.096,90 lei constand in: 
- servicii pentru elaborare expertiză tehnică ,  
În baza expertizei tehnice, s-a demarat procedura de achiziție a serviciilor de proiectare privind 
elaborarea Documentației de avizare de lucrărilor de intervenții, s-a încheiat în iulie contractul 
de servicii, urmând ca finalizarea și aprobarea DALI să fie după obținerea avizului de la SGA. 
• Consolidarea străzii Slătiniței între km 1+300 și km 3+600 exclusiv tronsonul I de la km 3+335 
la km 3 + 430 

In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de 71.281,00 lei constand in serviciul pentru 
elaborare expertiză tehnică, serviciu recepționat. 
• Amenajare și modernizare strada Lucian Blaga, municipiul Bistrița (suprapunere DN17C )  

În anul 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de 25.207,00 lei constand in:serviciul pentru 
elaborare expertiză tehnică . 
• Amenajare străzi în zonele noi de locuințe din mun Bistrița, et.IV - elaborare  SF  

In 2020  s-au cheltuit sume in  valoare  de  319.794,26 lei din bugetul local constand in  
studii de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, acesta cuprinzând următoarele 19 străzi:  
- Sec 3 Sărata (Pădurii)  
- Sec 4 Sărata (Știubei) 
- I. Pop Reteganul 
- Bela Bartok 
- Secundară 23 Unirea (Morii) 
- Zăvoaie 
- Aleea Jupiter 
- Podgoriei 
- Viorelelor 
- Tabără 
- George Barițiu 
- Lempeș 
- Crângului 
- Sec. 12 Viișoara (din DN17 la cimitir) 
- Sec.16 Viișoara (Nouă) 
- Filip Cristian Petru 
- Apusului 
- Sec. 17 Unirea (Școlii) 
• Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului 



Obiectivul de investiţii propus este amplasat în Bistriţa şi cuprinde lucrări de reabilitare si 
modernizare care să facă faţă traficului actual și deschiderea de noi accese auto în vederea 
fluidizării traficului aceastei străzi. 

In anul 2020 pentru a putea obține autorizația de construire a fost necesar indeplinirea 
condițiilor de eliberare amplasament din punct de vederea retelelor de distribuție a energiei 
electrice, în acest sens s-a demarat procedura de achiziție lucrări și s-a încheiat contractul 
pentru eliberarea amplasamentului și/sau pentru realizarea condițiilor de coexistență- execuție 
cu SC Electrica SA., lucrare impusă pentru a putea obține avizul de amplasament. In 2020 s-au 
cheltuit sume in  valoare  de 526.398,19 lei  
• Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str. Gării –b-dul Decebal – str. Andrei 
Muresanu – str. Năsăudului, municipiul Bistrița 
 Proiectului cuprinde  reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de 
transport public de călători, în vederea construirii benzilor dedicate separate pentru transportul 
public de călători, a construirii /modernizării/extinderii traseelor/pistelor pentru pietoni și 
biciclete, inclusiv a construirii/modernizării/reabilitării părţii carosabile a infrastructurii rutiere 

Lucrările propuse prin obiectivul de investitii  sunt de remodelare a elementelor 
geometrice ale străzilor și constau în: 

• realizarea de benzi dedicate transportului public,  

• realizarea pistelor pentru bicicliști;  

• reabilitarea trotuarelor; 

• realizarea unui sistem rutier nou la partea carosabilă 

• realizarea unui pasaj pietonal subteran pe b-dul Decebal;  

• iluminatul public cu sistem de telegestiune;  

• modernizarea stațiilor de transport public existente;  

• realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative și eficiente 
de management pentru siguranța și protecția cetățenilor; 

• implementarea unui sistemul de management al traficului,care gestionează sistemul de 
semaforizare, asigură prioritate de trecere pentru transportul public și sistemul de 
urgență și monitorizează nr. de mașini;  

• realizarea unui sistem de canalizații pentru rețele FO pentru CCTV din proiect; 

• implementarea unui sistem de management al transportului public, sistemul de informare 
a călătorilor în stații ; 

 În anul 2020 s-a semnat contractul de finanțare, s-a depus la ADR Cluj pentru verificarea 
conformității proiectul tehnic și dupa aprobare s-au întocmit și finalizat documentele de achiziție 
publică de lucrări și servicii de dirigenție de șantier, care este în curs de derulare prin procedură 
de licitație electronică cu publicare în Jurnalu Oficial al Uniunii Europene.In 2020  s-au cheltuit 
sume in  valoare  de 4.221,37 lei. 
• Stații de încărcare a acumulatorilor pentru autovehiculele electrice și electrice hibrid plug-
in, în municipiul Bistrița 
 Proiectul  prevede instalarea  unui numar de 4 stații de reîncarcare, astfel:  
- stație de reîncărcare cu 2 prize montată pe B-dul Republicii nr.75; 
- stație de reîncărcare cu 2 prize montată în parcarea din Piața Petru Rareș nr.1A; 
- stație de reîncărcare cu 2 prize montată în parcarea din str. Al.Odobescu nr.17 A; 
- stație de reîncărcare cu 2 prize montată în parcarea din str. Vasile Conta nr.1; 
 Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi 
funcţional: 
    a) destinatie  și functiuni:  
 Fiecare din cele 4 stații de reîncarcare a vehiculelor electrice, amplasate așa cum a fost 
aratat în  paragrafele anterioare, va fi compusa din minimum 2 puncte de reincarcare (interfețe 
care sunt capabile să încarce  cu energie electrica, pe rând,  câte un vehicul electric), vor 
dispune de un minim de locuri de parcare, cel puțin egal cu numarul punctelor de reîncarcare și 
vor asigura accesul permanent și nediscriminatoriu al publicului, compus din persoanele 
posesoare de vehicule electrice (care locuiesc în municipiul Bistrița, turiști sau persoane care 
tranzitează orașul).  
    b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate:  



 Conform cerințelor de eligibilitate a proiectului, menționate în Ghidul aferent ”Programului 
privind reducerea  emisiilor de gaze cu efect de sera in  transporturi prin promovarea 
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii 
de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile reședintă de județ”, cele 4 stații de 
reîncarcare a vehiculelor electrice vor respecta cumulativ urmatoarele criterii:  

• Stațiile de reîncarcare vor fi formate din minimum 2 puncte de reîncarcare, alimentate de 
același punct de livrare din rețeaua publică  de distribuție, din care 1 punct de 
reîncărcare  permite încărcarea multistandard în curent continuu, la o  putere  ≥ 50 kW, și 
1 punct de reîncarcare  permite încărcarea în  curent altemativ la  o  putere ≥  22 kW a 
vehiculelor electrice. Stația de reîncărcare va permite incărcarea simultană la puterile 
declarate.  

• Stațiile de reîncarcăre  vor respecta  standardul IEC  61851  (Sistem  de incarcare 
conductiva pentru vehicule electrice).  

• Stațiile de reîncărcare asigură un minim de locuri de parcare, cel pulin egal cu numarul 
punctelor de reincarcare aferente, destinate exclusiv incarcarii  vehiculelor electrice și 
marcate conform cerințelor din Ghidul Programului (marcajul  se va  menține pe toată 
perioada de implementare și monitorizare a proiectului).  

• Semnalizarea corespunzatoare și vizibilă a spațiilorîn care sunt instalate  stațiile de 
reincarcare,  în  concordanță cu standardele europene și naționaleîn domeniu, (potrivit 
panoului prezentat cu titlu de exemplu în Ghidul Programului).  

• Se asigura accesul permanent și nediscriminatoriu al publicului la stațiile de reincarcare 
instalate prin proiect.  

• Stațiile de reincarcare vor fi  echipate cel puțin cu prize și conectori de tip 2 pentru 
vehicule,  conform  descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcareaîn  curent 
alternativ, și cel puțin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, 
conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea in curent continuu.  

• Stațiile de reincărcare vor dispune de un sistem  de management și operare care să 
permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a functionalității, disponibilitații, 
cantității  de  energie  transferate.  De asemenea,  acest  sistem trebuie  sa  permita 
interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real;  

 În anul 2020 s-a realizat și aprobat documentația tehnico-economică necesară accesării 
și înscrierii în Programul de finanțare creat pentru acest tip de investiții de către Administrația 
Fondului de Mediu. S-a intocmit cererea de finațare și s-a depus documentația necesară în 
vederea încheierii contractului de finanțare. In 2020 s-au cheltuit sume in  valoare  de 19.327,29 
lei. 

Unități de învățământ preuniversitar şi Cresa Bistriţa – Reparații curente (Şcoli, Gradinițe, 
Cămine, Creșe) 

Pentru  nucleele financiare-învăţământ preuniversitar şi Direcţia Municipală de Sănătate 
Bistriţa (Creşe) directia Tehnica efectuat masuratori si  a intocmit liste de cantitati de lucrari, a 
urmarit lucrarile de reparatii si a participat in comisiile de receptie astfel, : 
 La Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu” s-au efectuat lucrări de reparaţii curente totale în 
valoare de 83,00 mii lei, constând în : local III- igienizări Săli clasă și grupuri sociale; local II sala 
mica sport, local II cladire școala, local I - aripa veche, Local I - aripa nouă si lucrari pentru 
asigurare apa calda la grupurile sanitare. 
 La Colegiul Naţional “Liviu Rebreanu” nu s-au efectuat lucrări de reparaţii curente ; 
 La Liceul cu Program Sportiv s-au efectuat lucrări de reparaţii curente totale în valoare 
de 118,00 mii lei constând în : Repar.Reparatii invelitoare la sala de sport Dorin Morutan, 
Reparatii retea internet si igienizari. 
 La Colegiul Tehnic Infoel  au fost executate lucrări de reparaţii curente în valoare de 6,00 
mii lei constând în lucrari pentru asigurare apa calda la grupurile sanitare. 
 La Liceul Tehnologic  Forestier s-au efectuat lucrări de reparaţii curente în valoare de  
30,00 mii lei, constând în igienizarea spațiilori școlare (băi, vestiare, coridoare, Săli clasă, sală 
sport).  
 La Liceul de Arte “Corneliu Baba” s-au efectuat lucrări de reparaţii curente în valoare de 
48,22mii lei constând în: igienizări imob. din str. Independenței nr. 3-5 ; igienizari imob. din str. 



Dornei nr.1 + reparatii acoperis imob. din str. Independenței nr. 3-5, asigurare apa calda la 
grupurile sanitare, Reparatii retea  laborator informatica. 
 La Liceul de Muzică ’’Tudor Jarda’’ nu s-au efectuat  lucrări de reparații curente. 
 La Liceul Tehnologic Agricol,  s-au executat  lucrări de reparații curente în valoare de 
49,36 mii lei constând în:  igienizări.  
 La Liceul Tehnologic de Servicii  nu s-au executat  lucrări de reparații curente. 

La Liceul Teoretic Sanitar – au fost executate lucrări  de reparații curente în valoare de 
33,00 mii lei constând în: igienizări;  
 La Colegiul Tehnic ’’Grigore Moisil ’’ au fost efectuate lucrări de reparații curente în 
valoare totală de 16,00 mii lei  constând în igienizari. 
 La Şcoala Gimnazială nr.1 s-au efectuat lucrări de reparaţii curente în valoare de 39,30 
mii lei constând în:  igienizarea grupuri sanitare si Sali clasa si Amenaj. Pavaj pietonal intrare 
principala corp A . 
 La Şcoala Gimnazială nr.7 Viișoara s-au efectuat lucrări de reparații curente în valoare 
de  19,00 mii lei igienizari, repartizate urmatoarelor unități școlare aparținătoare  :  

• Șc. Gimn. Nr.7 Viișoara ; 

• Șc. Gen.Viișoara cls. I-IV :  

• Grădinița Viișoara: -; 

• Școala Generală Sărata ; 

• Grădinița cu Program Normal Sarata :  
 La Şcoala Gimnazială “Avram Iancu“ au fost efectuate lucrări de reparații curente în 
valoare totală de 36,00 mii lei  constând în igienizari; 
 La Şcoala Gimnazială nr.4, nu au fost executate lucrări  de reparații curente. 
 La Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga” nu au fost executate lucrări  de reparații curente.  
 La Şcoala Gimnazială “Ştefan Cel Mare“ au fost executate lucrări  de reparații curente în 
valoare de 17,00 mii lei, constând în: igienizări. 
 La Grădinița cu Program Săptămânal  „Dumbrava minunată„ au fost executate lucrări  de 
reparații curente în valoare de 19,50 mii lei, realizate la următoarele unități de învățământ 
aparținătoare și au constat în :  

• Grădinița cu Program Săptămânal ,,Dumbrava Minunată” –  Corp 1 (C3) igienizări; Corp 
2 (C1), igienizări; 

• Gradinita cu program normal nr. 18, str. Subcetate, bl.6,ap.1-2 –igienizări; 
La Grădinița cu Program Prelungit nr. 2, nu au fost executate lucrări  de reparații curente. 

 La Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 au fost executate lucrări  de reparații curente în 
valoare de 20,00 mii lei, realizate la următoarele unități de învățământ aparținătoare și au 
constat în :  

• Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 – igienizari; 

• Grădinița cu program normal Nr 7, str C. R. Vivu, nr.35 – igienizări ; 
 
 La Grădinița cu program prelungit “Căsuța cu povesti” str. Zimbrului nr. 9 s-au executat 
lucrări de  reparații curente în valoare de 39,82 mii lei, realizate la următoarele unități de 
învățământ aparținătoare și au constat în :  

• Grădinița cu program prelungit “Casuța cu povești” – igienizări;  

• Grădinița cu program normal nr. 15 – igienizări; 
 La Grădinița cu Program Prelungit Raza de soare  au fost executate lucrări  de reparații 
curente în valoare de 21,00 mii lei, realizate la următoarele unități de învățământ aparținătoare 
și au constat în :  

• Gradinița cu Program Prelungit Raza de Soare -  Zugrăveli interioare  și igienizări;  

• Grădinița cu Program Normal nr. 5 - igienizări; 

• Grădinița cu program normal Unirea, cart. Unirea nr.267- igienizari ; 
 La Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 și Grădinița cu Program Normal  nr. 17 s-au 
executat lucrări de  reparații curente în valoare de 21,00 mii lei, realizate la următoarele unități 
de învățământ aparținătoare și au constat în :  

• Grădinița cu program prelungit nr. 6 – igienizări ;  

• Grădinița cu program normal nr. 17 – igienizari. 



La Grădinița cu Program Prelungit nr. 12  s-au executat lucrări de  reparații curente în 
valoare de 23,00 mii lei, realizate la următoarele unități de învățământ aparținătoare și au 
constat din : 

• Grădinița cu Program Prelungit nr. 12 - Zugrăveli interioare + igienizări, parchetat sala 
clasa; 

• Grădinița cu Program Normal nr. 16 - zugrăveli interioare și igienizări ; 
 La Grădinița cu Program Prelungit nr. 13 s-au executat lucrări de  reparații curente în 
valoare de 14,20 mii lei, realizate la următoarele unități de învățământ aparținătoare și au 
constat din : 

• Gradinița cu Program Prelungit nr. 13 - igienizări; 

• Grădinița cu Program Normal nr. 9 –igienizări.  
 La Grădinița cu Program Prelungit Trenulețul Veseliei s-au executat lucrări de reparații 
curente în valoare de 16,60 mii lei, realizate la următoarele unități de învățământ aparținătoare, 
constand în :  

• Grădinița cu program prelungit Trenulețul Veseliei, str. Rodnei nr 3 – igienizări si inlocuire 
usa magazie;  
La Direcţia   Municipală   de   Sănătate   Bistriţa   (Creşe)   s-au executat lucrări de  

reparații curente în valoare de 40,00 mii lei constând în igienizari crese; 
Pentru reparatii curente finanţate de la  bugetul local s-au efecutuat în anul 2020 plati in  

valoare de  710,00  mii lei. 
Pentru 2021 obiectivele Directiei Tehnice sunt : 

1. Receptionarea urmatoarelor obiective de investitii 
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din municipiul Bistrita cuprinzand 9 blocuri cu 

un total de 455 apartamente  astfel: 
- Reabilitare termica a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Str. Împăratul Traian Nr.37 
- Reabilitare termica a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Str. Zorelelor, Nr.11A 
- Reabilitare termica a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Aleea Tihuței nr.9 
- Reabilitare termica a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Str. Șt.cel Mare, nr.10, T. 
Vladimirescu nr.18 
- Reabilitare termica a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Aleea Clopoțeilor Nr.2 
- Reabilitare termica a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Str. E Gîrleanu 19A,B, 
Sucevei 19scC 
- Reabilitare termica a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Str. A. Mureșanu bl.6  
- Reabilitare termica a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Str. Avram Iancu, nr.4 (Sc A B 
C D) 
- Reabilitare termica a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Str. Calea Moldovei nr.12 
- Centrul  de zi pentru persoane varstnice-reabilitare si modernizare imobil str.O.Goga 
- Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială, nr. 4, municipiul Bistrița” – valoare 
- Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Lucian Blaga–municipiul Bistrița 
- Reabilitare si modernizare Liceul de muzica Tudor Jarda,str. Alexandru Odobescu nr.8, 
mun.Bistrita  
- Modernizarea,reabilitarea si extinderea sistemului de iluminat  public din municipiul Bistrita si 
localitatile componente 
- Amenajarea unui parc pe malurile raului Bistrita in localitatea componenta Viisoara 
- Amenajarea unui scuar în localitatea componenta Ghinda 
2. Inceperea si respectiv continuarea executiei lucrarilor pentru urmatoarele obiective de 
investitii  
- Reabilitare si modernizare colegiul tehnic Grigore Moisil – Corp A, B si C’’municipiul Bistrita 
atingerea  unui procent de 60 % din contractul de lucrari  
- Restaurarea bisericii evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic 
international  
- Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr.1,municipiul Bistrita 
- Reabilitare corp A Colegiul National Liviu Rebreanu 
- Blocuri de locuinte cu destinatia de locuinte sociale,-Viisoara executie sistematizare pe 
verticala 



- Blocuri de locuinte cu destinatia de locuinte sociale,  Viisoara et. II-1 bloc  
- Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta Slatinita 
- Amenajarea zonei centrale inclusiv teren de sport  in localitatea componentă Slatinita 
- Drum de acces si utilități aferente  Complexului Sportiv Polivalent  municipiul Bistrita  
- Amenajare  strazi in zonele noi de locuinte,  mun.Bistrita  sec.7 Sigmir 
- Amenajare şi modernizare strada Lucian Blaga, municipiul Bistriţa (suprapunere DN 17C) 
- Consolidare DJ 173, suprapunere cu str.Jelnei, intre  km 1+168  si km 1+320 in urma 
alunecarilor  de teren 
- Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea-Wonderland 
- Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric,hibrid sau 
norma de poluare redusa  
- Amenajare piste de ciclisti in mun.Bbistrita, etapa 1 
- Reabilitarea si modernizarea strazii Tarpiului  
- Retea de canalizare pluviala pe strada Mihai Viteazul  
- Amenajare strazi, trotuare, parcaje si alei in zona locuintelor sociale din ansamblul de locuinte 
Subcetate - etapa III  
- Cos de fum aferent Centralei termice  Scoala gimnaziala Avram Iancu 
- Statii de incarcat a acumulatorilor pentru autovehiculele electrice si electrice hibrid plug-in, in 
mun. Bistrita  
- Pod nou  peste pârâul Ghinzii din localitatea Ghinda 3 Receptionarea diferitor  faze de 
proiectare pentru urmatoarele obiective de investitii 
- Blocuri de locuinte construite prin ANL, str.Subcetate - etapa IV, municipiul Bistrita - revizuire 
SF 
- Alimentare cu  gaze naturale loc. componenta  Sarata - elaborare SF 
- Alimentare cu  gaze naturale loc. componenta  Slatinita - elaborare SF 
- Regenerare urbana in zona Lac MHC-Elaborare SF; 
- Cresterea eficientei energetice a cladirii-Gradinita cu program prelungit nr.13 - Aleea Basmului 
nr.2 - elaborare Expertize tehnice si SF ;  
- Reabilitare si modernizare Gradinita Dumbrava Minunata str.Ecaterina Teodoroiu nr.4, 
mun.Bistrita-elaborare expertiza tehnica si SF; 
- Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit Casuta cu povesti, str. Zimbrului, 
mun.Bistrita - elaborare expertiza tehnica si SF; 
- Reabilitare si modernizare Gradinita cu program prelungit nr.12 si Cresa nr.4, str. A.Muresanu, 
mun.Bistrita - elaborare expertiza tehnica si SF; 
- Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala clasele V-VIII, B-dul Republicii nr.10-Colegiul 
National A.Muresanu, mun.Bistrita - actualizare expertiza tehnica si PT; 
- Reabilitare si extindere sala mare de sport - Colegiul National A.Muresanu, mun.Bistrita - 
elaborare expertiza tehnica si SF; 
- Capela mortuara loc. Comp.Ghinda-PT 
- Locuinte de necessitate-SF 
- Consolidare plansee la imobilul "Camin pentru persoane varstnice" din str.Mihail Kogalniceanu 
nr.23-SF 
- Amenajare strazi in zonele noi de locuinte mun B-ta, et.IV-PT 
 
 

DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ 
 
 

Direcţia Integrare Europeană este structurată pe următoarele servicii şi compartimente: 
Serviciul Managementul Proiectelor, Serviciul Implementare Proiecte cu Fonduri Externe 
Nerambursabile, Compartimentul Protecţia Mediului, care include şi Centrul de Informare şi 
Educaţie Ecologică.  
 Obiective generale: 
1. Elaborarea şi implementarea de strategii și programe de dezvoltare locală şi pentru integrare 
europeană; 



2. Atragerea de fonduri nerambursabile pentru susţinerea dezvoltării locale şi regionale; 
3. Crearea cadrului pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru 
asociaţii şi fundaţii; 
4. Promovarea comportamentului ecologic, prin realizarea Programului de educaţie ecologică 
pentru elevi - Centrul de Informare şi Educaţie Ecologică; 
5. Monitorizarea stării factorilor de mediu în municipiul Bistriţa; 
6. Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu autorităţi, instituţii şi organizaţii publice 
şi private, române sau străine. 

Obiective majore ale Direcţiei Integrare Europeană pentru anul 2020: 
1. Accelerarea implementării proiectelor contractate din fonduri europene nerambursabile; 
2. Pregătirea dosarelor de finanţare pentru proiectele eligibile in ciclul de finanţare 2021-2027 și 
noi piste de colaborare în domeniul relațiilor internaționale;  
3. Implementarea Planului de acțiuni de îmbunătățire CAF 2019-2021 pentru eficientizarea 
activității Primăriei municipiului Bistrița; 
4. Gestionarea proiectelor finanţate din bugetul local în domeniile: protecţia mediului, relaţii 
internaţionale şi interdisciplinar; 
5. Desfăşurarea unor campanii de promovare a colectării selective a deşeurilor, a transportului 
public şi eficienţei energetice, dar şi de protejare a biodiversităţii în municipiul Bistriţa. 
 
I. Proiecte cu finanţare nerambursabilă din fonduri europene 
 Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 este principalul program de finanţare din 
fonduri europene adresat autorităţilor locale. Acesta cuprinde 11 axe prioritare destinate 
concentrării intervenţiilor financiare în anumite priorităţi de investiţie (PI), la care se adaugă o 
axă prioritară de asistenţă tehnică pentru finanţarea activităţilor de implementare a programului.  
Primăria municipiului Bistriţa a contractat 32 de proiecte pe 5 axe prioritare din cadrul POR 
2014-2020 şi anume: 
 Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon;  
 Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; 
 Axa Prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural; 
 Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; 
 Axa Prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale. 
 La sfarsitul anului 2020, bilanțul proiectelor gestionate este: 35 de proiecte POR de 
infrastructură regională, în valoare de 458.214.317,99 lei (cca. 95 mil. Euro), din care 32 au fost 
contractate, 10 sunt finalizate, 22 sunt în implementare și 3 au fost respinse din cauza depășirii 
alocării regionale.  
 Înregistrăm astfel un procent de contractare din totalul proiectelor depuse de 91,43%, 
care ar fi putut fi 100% dacă Autoritatea de Management ar fi aprobat un grad de 
supracontractare de 150% în cadrul axei prioritare 4.1, unde 3 proiecte au fost respinse din 
cauza depășirii alocării de 120%.   
 Cu toate acestea, Municipiul Bistriţa a reușit să contracteze pe axa 4,15 proiecte în 
valoare de 54 milioane de euro valoare eligibilă, față de alocarea inițială de 23,88 milioane de 
euro, adică 228,84%. În prezent, 12 proiecte sunt în implementare și 3 au fost finalizate. Cele 
15 proiecte sunt în domenii ca: mobilitate urbană, amenajare de noi parcuri și scuaruri, 
infrastructură educativă și regenerare urbană. 
 

 Titlul fişei de proiect Numărul fişei 
de proiect 

Valoare eligibilă 
nerambursabilă 

a fişei de 
proiect Euro 

Stadiu 
proiect 

Obiectivul specific 4.1. Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin 
investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă 

Listă proiecte prioritare 

1 Amenajare piste de ciclişti în municipiul 
Bistriţa, etapa I 

FP/Bistriţa/4.1/
4/01.09.2017 

4.607.018,65 implementare 



2 Linie verde de transport public utilizând 
mijloace de transport cu motor electric, 
hibrid sau normă de poluare redusă  

FP/Bistriţa/4.1/
2/01.09.2017 

12.859.243,45 implementare 

3 Centru intermodal de transport public – 
strada Gării – strada Tărpiului – strada 
Industriei, municipiul Bistriţa 

FP/Bistriţa/4.1/
1/01.09.2017 

9.272.013,90 implementare 

4 Reconfigurarea axei de transport public 
pe traseul Str. Gării – B dul Decebal – 
Str. Andrei Mureşanu – Str. Năsăudului 

 FP/Bistr
iţa/4.1/3/01.09
.2017   

11.021.149,01 implementare 

Listă proiecte rezervă 

5 Regenerare urbană a centrului istoric, 
etapa 2 

FP/Bistriţa/4.1/
6/01.09.2017 

2.322.911,61 Respins din 
cauza 
depășirii 
alocării 

6 Modernizare Piaţa Centrală FP/Bistriţa/4.1/
7/01.09.2017 

3.794.188,18 Respins din 
cauza 
depășirii 
alocării 

7 Trasee pietonale si piste pentru ciclişti în 
centrul istoric 

FP/Bistriţa/4.1/
5/01.09.2017 

4.506.432,76 Respins din 
cauza 
depășirii 
alocării 

Obiectivul specific 4.2. Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, 
vacante sau neutilizate din municipiile reşedinţă de judeţ 

Listă proiecte prioritare 

1 Amenajarea unui parc pe malurile râului 
Bistriţa în localitatea componentă 
Viişoara 

FP/Bistriţa/4.2/
3/ 
01.09.2017 

758.723,82 implementare 

2 Amenajare parc în cadrul complexului 
sportiv şi de agrement Unirea –
Wonderland 

FP/Bistriţa/4.2/
4/01.09.2017 

1.215.835,95  implementare 

3 Amenajare spaţii verzi în zona 
Subcetate, municipiul Bistriţa 

FP/Bistriţa/4.2/
1/01.09.2017  

275.015,54 finalizat 

4 Amenajarea unui scuar în localitatea 
componentă Ghinda 

FP/Bistriţa/4.2/
2/01.09.2017 

239.282,94 implementare 

Obiectivul Specific 4.3. Îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţilor 
marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România 

 Listă proiecte prioritare 

1 Amenajarea zonei centrale inclusiv teren 
de sport în localitatea componentă 
Slătiniţa 

FP/Bistriţa/4.3/
1/ 01.09.2017 

448.400,97 implementare 

2 Reabilitare si extindere Cămin cultural, 
localitatea componentă Slătiniţa 

FP/Bistriţa/4.3/
2/ 01.09.2017 

668.766,69 finalizat 

Listă proiecte rezervă 

3 Staţie de epurare şi conducte de 
canalizare localitatea componentă 
SLĂTINIŢA 

FP/Bistriţa/4.3/
3/01.09.2017 

1.215.801,48 implementare 

Obiectivul Specific 4.4. Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la 
educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă 

 Listă proiecte prioritare 

1 Construire imobil nou pentru Grădiniţa 
nr. 2, str. Nicolae Bălcescu, nr. 38A, 
Municipiul Bistriţa 

FP/Bistriţa/4.4/
1/01.09.2017 

1.148.217,10 finalizat 

2 Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 3 şi Creşa nr. 3, 

FP/Bistriţa/4.4/
2/01.09.2017 

1.608.377,74 implementare 



str. Aleea Plăieşului 

Obiectivul Specific 4.5. Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa 
forţei de muncă 

 Listă proiecte prioritare 

1 Reabilitare şi modernizare Liceul 
Tehnologic de Servicii 

FP/Bistriţa/4.5/
1/01.09.2017 

1.693.877,43 implementare 

2 Reabilitare şi modernizare Colegiul 
Tehnic Grigore Moisil, Municipiul Bistriţa 

FP/Bistriţa/4.5/
2/01.09.2017 

6.762.561,41 implementare 

 
A. Programul Operaţional Regional 2014-2020 
  
1. Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon 
1.1. Proiect "Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe Bistriţa 9" 
Proiectul a fost depus spre finanţare la sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord - Vest în 
data de 19.12.2017 și a intrat într-un sistem non-competitiv de verificare, evaluare, selecție şi 
contractare, cu condiţia întrunirii criteriilor de eligibilitate și selecție tehnică şi financiară. A fost 
admis în faza administrativă şi a eligibilităţii în data de 15.02.2018 iar în faza de evaluare 
tehnică şi financiară în data de 26.09.2018. Proiectul cuprinde 8 blocuri, cu un total de 237 
apartamente, astfel: 
1. Blocul de locuinţă – Strada Petru Maior, nr. 2 A;   
2. Blocul de locuinţă – Strada 1 Mai, bloc 5;  
3. Blocul de locuinţă – Strada Împăratul Traian, nr. 1;  
4. Blocul de locuinţă – Strada Mihai Eminescu, bloc 4;  
5. Blocul de locuinţă – Intrarea Castanului, nr. 4;  
6. Blocul de locuinţă – Bulevardul Decebal, bloc 52;  
7. Blocul de locuinţă – Bulevardul Decebal, nr. 18, Decebal, nr. 20; 
8. Blocul de locuinţă – Strada Gh. Pop de Băseşti, nr. 10.  
 Obiectivul general al proiectului propus spre finanţare este de creştere a eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Bistriţa, prin reabilitarea termică a acestora, cu 
impact asupra reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a volumului de energie primară 
consumată, obiectiv stabilit prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - 
"Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiţii 3.1, 
Obiectiv Specific „Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi 
sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”, 
Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale. 
 Obiectiv specific: reabilitarea termică a celor 8 blocuri de locuinţe din municipiul Bistriţa 
propuse spre finanţare, prin îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii şi învelitorii, 
inclusiv prin lucrări conexe care vor contribui la implementarea proiectului, în scopul reducerii 
consumului anual specific de energie pentru încălzire sub 100 KWh/mp*an, după finalizarea 
proiectului. 
 Principalele lucrări de reabilitare termică propuse pentru aceste blocuri sunt: izolarea 
termică a faţadei – parte opacă şi parte vitrată, închiderea balcoanelor cu tâmplărie 
termoizolantă, termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei 
şarpantei/termohidroizolarea în lipsa şarpantei, termoizolarea planşeului peste subsol, 
instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice pentru asigurarea iluminatului în spaţiile comune 
şi realizarea de lucrări conexe care vor cuprinde intervenţii minime de reparare/ consolidare a 
imobilelor, inclusiv: şarpante, faţade, instalaţie de distribuţie a apei reci, canalizare, instalaţii 
electrice în spaţiile comune, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie, ş.a.m.d. 

Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este 6.827.302,12 lei, din care valoarea 
nerambursabilă este de 2.949.201,29 lei (43,20% din valoarea totală a proiectului) şi contribuţia 
proprie (cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile) suportată de către municipiul Bistriţa împreună 
cu proprietarii apartamentelor, în valoare de 3.878.100,83 lei (56.80% din valoarea totală a 
proiectului, din care contribuţia prorietarilor între 3,5% şi 25,00%, în funcție de venitul acestora).  
 Contractul de finanţare nr. 3844 a fost semnat în data de 21.02.2019. 
 Perioada de implementare a proiectului: 26 de luni - februarie 2019 – martie 2021. 



 Stadiu: în implementare până în data de 31.03.2021. 
1.2. Proiect "Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe - Bistriţa 11" 
Proiectul a fost depus la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord - Vest în data de 19.12.2017 iar 
contractul de finanțare a fost semnat în data de 30.01.2019. 
 Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea eficienţei energetice a 5 blocuri de 
locuinţe construite în perioada 1950-1990, prin reabilitarea termică a unui număr de 225 
apartamente. 
 Blocurile care vor fi reabilitate termic sunt: 
1. Blocul de locuinţă – Aleea Tihuţa, nr. 9, Bistriţa; 
2. Blocul de locuinţă – Str. Împăratul Traian, nr. 37, Bistriţa; 
3. Blocul de locuinţă – Str. Tudor Vladimirescu, nr. 18 şi str. Ştefan cel Mare, nr. 10, Bistriţa; 
4. Blocul de locuinţă – Intrarea Zorelelor, nr. 11 A, Bistriţa; 
5. Blocul de locuinţă – Aleea Clopoţeilor, nr. 2, Bistriţa. 
 Finanţarea proiectului este asigurată prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3 “Sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţie 3.1 „Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor”, 
Obiectivul specific „Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi 
sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”, 
Operaţiunea A „Clădiri rezidenţiale”. 

Principalele lucrări de reabilitare termică propuse pentru aceste blocuri sunt: izolarea 
termică a faţadei – parte opacă şi parte vitrată, închiderea balcoanelor cu tâmplărie 
termoizolantă, termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei 
şarpantei/termohidroizolarea în lipsa şarpantei, termoizolarea planşeului peste subsol, 
instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice pentru asigurarea iluminatului în spaţiile comune 
şi realizarea de lucrări conexe care vor cuprinde intervenţii minime de reparare/ consolidare a 
imobilelor, inclusiv: şarpante, faţade, instalaţie de distribuţie a apei reci, canalizare, instalaţii 
electrice în spaţiile comune, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie, ş.a.m.d. 
 Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 5.809.978,35 lei, din care 
valoarea nerambursabilă este de 2.452.657,14 lei (42,21% din valoarea totală a proiectului) şi 
contribuţia proprie (cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligibile) suportată de către Municipiul 
Bistriţa împreună cu proprietarii apartamentelor, în valoare de 3.357.321,21 lei (57,79% din 
valoarea totală a proiectului, din care contribuţia proprietarilor este între 3,5% şi 25% din totalul 
proiectului, în funcţie de venitul acestora). 
 Perioada de implementare: 30.01.2019-30.09.2021. 
 Stadiu: în implementare. 
1.3. Proiect „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 14” 
 Proiectul a fost depus la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord - Vest în data de 
19.12.2017. În data de 21.02.2019 a fost semnat contractul de finanţare nr. 3821. 
 Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea eficienţei energetice a 4 blocuri de 
locuinţe construite în perioada 1950-1990, prin reabilitarea termică a unui număr de 237 
apartamente. 
 Blocurile care vor fi reabilitate termic sunt: 
1. Blocul de locuinţă – Str. Emil Gârleanu, nr. 19, Bistriţa; 
2. Blocul de locuinţă – Str. Avram Iancu, nr. 4, Bistriţa; 
3. Blocul de locuinţă – Str. Andrei Mureşanu, bl. 6, Bistriţa; 
4. Blocul de locuinţă – Str. Calea Moldovei, nr. 12, Bistriţa. 
 Finanţarea proiectului este asigurată prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3 “Sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţie 3.1 „Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor”, 
Obiectivul specific „Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi 
sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”, 
Operaţiunea A „Clădiri rezidenţiale”. 



Principalele lucrări de reabilitare termică propuse pentru aceste blocuri sunt: izolarea 
termică a faţadei – parte opacă şi parte vitrată, închiderea balcoanelor cu tâmplărie 
termoizolantă, termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei 
şarpantei/termohidroizolarea în lipsa şarpantei, termoizolarea planşeului peste subsol, 
instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice pentru asigurarea iluminatului în spaţiile comune 
şi realizarea de lucrări conexe care vor cuprinde intervenţii minime de reparare/ consolidare a 
imobilelor, inclusiv: şarpante, faţade, instalaţie de distribuţie a apei reci, canalizare, instalaţii 
electrice în spaţiile comune, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie, ş.a.m.d. 
 Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 5.062.014,88 lei, din care 
valoarea nerambursabilă este de 2.200.148,34 lei (43,46% din valoarea totală a proiectului) şi 
contribuţia proprie (cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligibile) suportată de către Municipiul 
Bistriţa împreună cu proprietarii apartamentelor, în valoare de 2.861.866,54 lei (56,54% din 
valoarea totală a proiectului, din care contribuţia prorietarilor este între 3,5% şi 25% din totalul 
proiectului, în funcţie de venitul acestora). 
 Perioada de implementare este cuprinsă între 21.02.2019 și 30.09.2021. 
 Stadiu: în implementare. 
1.4. Proiect "Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe Bistriţa 15" 
 Proiectul a fost încărcat în aplicaţia Mysmis în data de 20.12.2017 şi cuprinde 7 blocuri 
cu un total de 277 de apartamente, astfel: 
1. Blocul de locuinţă de pe strada Mihai Eminescu, nr. 5, Bistriţa (25 apartamente); 
2. Blocul de locuinţă de pe strada Petre Ispirescu, nr. 17, Bistriţa (16 apartamente); 
3. Blocul de locuinţă de pe strada Andrei Mureşanu, nr. 7, Bistriţa (85 apartamente); 
4. Blocul de locuinţă de pe strada Lăcrămioarelor, nr. 2, Bistriţa (40 apartamente); 
5. Blocul de locuinţă de pe strada Călimani, nr. 4, Bistriţa (28 apartamente); 
6. Blocul de locuinţă de pe strada Constantin Roman Vivu, nr. 8, Bistriţa (28 apartamente); 
7. Blocul de locuinţă de pe strada Carpaţi, nr. 10, Bistriţa (39 apartamente). 
 Finanţarea proiectului este asigurată prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţie 3.1 „Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor”, 

Obiectivul specific „Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile 
publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri 
energetice mari, Operaţiunea A „Clădiri rezidenţiale”. 

Principalele lucrări de reabilitare termică propuse pentru aceste blocuri sunt: izolarea 
termică a faţadei – parte opacă şi parte vitrată, închiderea balcoanelor cu tâmplărie 
termoizolantă, termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei 
şarpantei/termohidroizolarea în lipsa şarpantei, termoizolarea planşeului peste subsol, 
instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice pentru asigurarea iluminatului în spaţiile comune 
şi realizarea de lucrări conexe care vor cuprinde intervenţii minime de reparare/ consolidare a 
imobilelor, inclusiv: şarpante, faţade, instalaţie de distribuţie a apei reci, canalizare, instalaţii 
electrice în spaţiile comune, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie, ş.a.m.d. 
 Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 6.552.796,65 lei, din care 
valoarea nerambursabilă este de 3.553.577,45 lei (54,23% din valoarea totală a proiectului) şi 
contribuţia proprie (cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligibile) suportată de către Municipiul 
Bistriţa împreună cu proprietarii apartamentelor, în valoare de 2.999.219,20 lei (45,77% din 
valoarea totală a proiectului, din care 40% contribuţie la valoarea eligibilă a proiectului – 
contribuţia prorietarilor între 3,5% si 25% în funcţie de venitul acestora şi 5,77% reprezintă 
cheltuieli neeligibile). 
 Contractul de finanţare nr. 3.999 a fost încheiat în data de 25.03.2019. 
 Perioada de implementare a proiectului este de 21 de luni de la semnarea contractului de 
finanțare, respectiv: 25.03.2019 – 30.11.2020. 
 Durata de execuție: 8 luni.   
 Stadiu: finalizat. 
1.5. Proiect "Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat public in Municipiul 
Bistrița și localitățile componente" 



Proiectul a fost depus spre finanţare în data de 29.03.2018, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020 - POR/ 2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni, prin intermediul aplicaţiei 
electronice MYSMIS și a fost selectat pentru finanțare, primind codul SMIS 122254. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea, modernizarea și extinderea 
sistemului de iluminat public din municipiul Bistrița și localitățile componente, în vederea 
creșterii eficienței energetice a sistemului de iluminat public din zona de intervenție, în urma 
atingerii obiectivelor specifice de scădere a consumului anual de energie primară în iluminatul 
public din municipiul Bistrița, respectiv scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră în 
municipiul Bistrița. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public din municipiul Bistrița, cu 
minim 43,28% (389.951,52 kwh/an) după implementarea proiectului (2020), în urma realizării 
activităților din prezentul proiect și a obținerii rezultatelor aferente acestora; 
2. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră în municipiul Bistrița cu minim 43,28% 
(23,89 echivalent tone CO2) după implementarea proiectului (2020), în urma realizării 
activităților din prezentul proiect și a obținerii rezultatelor aferente acestora. 
Finanțarea proiectului este realizată prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin 
Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, 
Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei și 
a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și 
în sectorul locuințelor. 

Obiectivul specific este creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile 
publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri 
energetice mari.  
Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este 18.244.425,12 lei din care valoarea 
eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 14.887.813,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă 
din bugetul național este de 2.276.959,63 lei și contribuția proprie (cheltuieli eligibile și cheltuieli 
neeligibile) suportată de către Municipiul Bistrița, în valoare de 1.079.652,49 lei. 
Contractul de finanţare nr. 3.989 a fost încheiat în data de 14.03.2019. 

Perioada de implementare: perioada inițială de implementare a proiectului a fost de 12 
de luni de la semnarea contractului de finanțare, respectiv: 14.03.2019 – 29.02.2020. Prin Actul 
aditional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 3.989/14.03.2019, perioada de implementare se 
prelungește până în data de 30.06.2021. 
Stadiu: în implementare. 
 
2. Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 
2.1. Proiect “Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița – Etapa 1” 

Proiectul a fost depus spre finanţare în data de 04.07.2018, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020 - POR/2017/4/4.4/4.4/1/, prin intermediul aplicaţiei electronice 
MYSMIS, nr. apel POR/182/4/1 și a fost selectat pentru finanțare, primind codul SMIS 123568. 
În data de 24.05.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 4330. 

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta un sistem de transport public atractiv 
și eficient - transport nemotorizat, prin amenajarea unei rețele coerente de piste/trasee pentru 
biciclete - o opțiune la utilizarea autoturismelor mai atractivă din punct de vedere economic și a 
timpului parcurs - creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent 
CO2 din transport. 

Proiectul propus contribuie astfel la realizarea obiectivului specific 4.1- Reducerea 
emisiilor de carbon în municipiile resedința de judet prin investiții bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Amenajarea a 26,056 km de piste de cicliști, semnalizate corespunzător pe 28 de străzi din 
municipiul Bistrița, în vederea îmbunătățirii infrastructurii de circulație pentru bicicliști și 
creșterea siguranței în trafic a acestora, respectiv facilitarea mobilității populației, prin reducerea 
numărului de deplasări cu autoturismele private, contribuind astfel la o reducere estimată a 



emisiilor de echivalent CO2 cu aproximativ 3,98% după primul an de implementare a proiectului 
și cu 5,4% dupa al cincilea an de durabilitate a proiectului; 
2. Instalarea a 7 stații funcționale de închiriere biciclete - tip bike-sharing - dintre care 2 vor fi 
dotate inclusiv cu biciclete electrice, stații care au în componență terminale inteligente, stații 
analogice/inteligente de andocare pentru cele 175 de biciclete achiziționate prin proiect, 
capabile să genereze economii de energie și reducerea nivelului de poluare, după 
implementarea proiectului; 
3. Achiziționarea unui număr de 175 de biciclete inteligente funcționale, accesibile populației, cu 
scopul de a contribui la o creștere a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele 
pentru biciclete față de situația prezentă, respectiv cu 25.500 de persoane în primul an de după 
implementarea proiectului și cu 36.500 de persoane în al cincilea an de durabilitate a 
proiectului. 

Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 21.074.346,11 lei din care 
20.912.310,52 lei, valoare totală eligibilă. Valoarea eligibilă cuprinde valoarea totală 
nerambursabilă de 20.494.064,29 lei (98% din valoarea eligibilă totală a proiectului) și 
contribuţia proprie de 580.281,82 lei  (2% din valoarea eligibilă totală a proiectului și 162.035,59 
lei valoarea neeligibilă a proiectului). 
Perioada de implementare a proiectului: 32 luni, între mai 2019 – decembrie 2021. 
Stadiu: în implementare. 
2.2. Proiect “Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea - Wonderland” 

Proiectul a fost depus spre finanţare în data de 19.10.2018, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020 - POR/ POR/2017/4/4.2/1, prin intermediul aplicaţiei 
electronice MYSMIS, nr. apel POR/189/4/2 și a fost selectat pentru finanțare, primind codul 
SMIS 126198.  
Obiectivul general al investiției este reconversia funcțională a unor terenuri și suprafețe 
neutilizate/degradate din municipiul Bistrița, în zona Complexului sportiv și de agrement Unirea 
- Wonderland și transformarea lor în zone de agrement și petrecerea timpului liber pentru 
comunitate și cu impact benefic asupra mediului - reabilitarea terenurilor degradate, stabilizare, 
vegetare. 

Proiectul propus contribuie astfel la realizarea obiectivului specific al Priorității de investiții 
4.2 din POR 2014-2020, respectiv: Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și a 
suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de județ. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Amenajarea unui teren din zona Complexului sportiv și de agrement Unirea - Wonderland, pe 
o suprafață de 75.000 mp, înscris în CF nr. 83018, situat în categoria terenurilor degradate, 
primind funcțiunea de parc după implementarea proiectului, cu un spațiu verde propriu - zis 
creat de 68.520,23 mp - vegetație realizată din cât mai multe specii, care va asigura o 
importanță botanică, forestieră, peisagistică, didactică și social – culturală; 
2. Realizarea de alei pietonale pe o suprafață de 3667,56 mp și piste de bicicliști - velo pe o 
suprafață de 1729 mp, după implementarea proiectului, dimensionate astfel încât să nu existe 
conflicte între pietoni și utilizatorii mijloacelor velo și trasarea acestora pentru a favoriza accesul 
a cât mai mulți utilizatori; 
3. Crearea de facilități pentru recreere, agrement și manifestări educative, prin amenajarea și 
dotarea corespunzătoare a unor zone speciale precum un loc de joacă pentru copii, o zonă 
destinată activităților sportive, un amfiteatru și o scenă pe o suprafață de 630 mp, trei puncte de 
observare a peisajului, o zonă de compostare și toalete publice pe o suprafață de 453 mp, 
precum și o zonă de relaxare, așteptare și socializare în accesul principal al parcului, realizate 
după finalizarea proiectului; 
4. Funcționalizarea parcului din Complexul sportiv și de agrement Unirea - Wonderland, prin 
dotarea cu 26 de bănci pentru parc, o pergolă, 3 foișoare parc, 21 de panouri informative, două 
toalete ecologice, două toalete cu spălare automată, o toaletă cu spalare automată pentru 
persoane cu dizabilități, 5 camere video, 5 cișmele cu bol, 24 de coșuri de gunoi, 18 șezlonguri, 
43 de corpuri de iluminat echipate cu panouri fotovoltaice precum și asigurarea de utilități de 
alimentare cu apă prin captarea unor izvoare dispersate existente, după implementarea 
proiectului. 



Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 5.561.719,96 lei, din care 
5.399.530,92 lei reprezintă valoarea totală eligibilă.  Valoarea eligibilă cuprinde valoarea totală 
nerambursabilă de 5,291,540.30 lei (98% din valoarea totală eligibilă a proiectului) și contribuţia 
proprie de 270.179,66 lei  (2% din valoarea totală eligibilă și 162.189,04 lei valoarea neeligibilă 
a proiectului). 

Perioada de implementare a proiectului: 24 de luni, între august 2019 și iulie 2021. 
Stadiu: în implementare. 
2.3. Proiect „Centru intermodal de transport public - strada Gării - strada Tărpiului - strada 
Industriei, municipiul Bistriţa” 
 Proiectul a fost depus spre finanţare în data de 06.08.2018, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020 - POR/2017/4/4.1/1/, prin intermediul aplicaţiei electronice 
MYSMIS şi a fost selectat pentru finanţare, primind codul SMIS 121969.  
 Finanţarea proiectului este asigurată prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 “Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiţie 4e „Promovarea unor strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, 
inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare”, Obiectivul specific 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă 
de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în municipiul Bistriţa 
prin construirea unei staţii de transport public care crează condiţiile pentru îmbunătăţirea 
eficienţei transportului public urban, prin desfăşurarea într-un mod organizat şi controlabil a 
transferului pasagerilor între transportul public feroviar / rutier intrajudeţean / interjudeţean / 
internaţional pe de o parte şi transportul public local. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Realizarea unei staţii de transport public sub forma unei platforme supraterane peste calea 
ferată pentru transportul public local; 
2. Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) utilizate prioritar 
de transportul public de călători pe o lungime de 0,9336 km, în zona afectată de investiţie. 
Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 42.413.900,37 lei din care: 
31.448.169,54 lei - valoare totală eligibilă şi 10.965.730,83 lei - valoare neeligibilă. 
 În data de 24.05.2019 a fost semnat contractul de finanţare nr. 4340. 
Perioada de implementare: 24.05.2019-30.09.2021. 
Stadiu: în implementare. 
2.4. Proiect „Amenajare spaţii verzi în zona Subcetate, municipiul Bistriţa” 
 Proiectul a fost depus spre finanţare în data de 29.08.2018, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020 - POR/2017/4/4.2/1/, prin intermediul aplicaţiei electronice 
MYSMIS şi a fost selectat pentru finanţare, primind codul SMIS 124588. În data de 08.08.2019 
a fost semnat contractul de finanţare nr. 4665. 
 Finanţarea proiectului este asigurată prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 “Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiţie 4.2 „Realizarea de acţiuni destinate 
îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor 
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi 
promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, Obiectivul specific „Reconversia şi 
refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile 
reşedinţă de judeţ”. 

Obiectivul general al proiectului a constat în reconversia și refuncționalizarea unui teren 
vacant și neutilizat din muncipiul Bistrița, strada Busuiocului nr. 6. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Amenajarea unui spațiu verde de 2.106 mp în zona urbană a municipiului Bistrița; 
2. Crearea de facilități pentru recreere pe terenul amenajat; 
3. Achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișor, grilaje; 
4. Dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi și împrejmuire). 

În urma realizării proiectului s-au amenajat 2.106 mp de spațiu deschis creat în zona 
Subcetate astfel: s-au realizat alei direcționate dinspre străzile învecinate; din punct de vedere 
vegetal, s-au utilizat cele 3 tipuri principale de vegetație: arbori, arbuști și plante floricole care 



decorează spațiul întreg anul; terenul este închis pe cele 4 laturi cu gard de sârmă, dublat de un 
gard viu; spațiul este echipat cu sistem de supraveghere, bănci, cismele, coșuri de gunoi, foișor 
și aparate de fitness. 

Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 1.187.708,05 lei, din care 
901.449,55 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 137.868,75 lei valoare eligibilă 
nerambursabilă din bugetul național și 145.389,75 lei contribuția municipiului Bistrița. 
Perioada de implementare este 08.08.2019-30.09.2020. 
Stadiu: finalizat. 
2.5. Proiect “Construire imobil nou pentru Grădiniţa nr. 2, str. Nicolae Bălcescu nr. 38 A, 
municipiul Bistriţa” 

Proiectul a fost depus spre finanţare în data de 22.12.2017, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020 - POR/2017/4/4.4/4.4/1/, prin intermediul aplicaţiei electronice 
MYSMIS, nr. apel POR/296/4/4/ și a fost selectat pentru finanțare, primind codul SMIS 120072. 

În data de 06.09.2018 a fost semnat contractul de finanțare nr. 3136/06.09.2018.  
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă construirea şi dotarea la standarde europene a 
unui nou imobil pe strada Nicolae Balcescu, nr. 38A din Municipiul Bistrița în regim de D+P+2E 
pentru Grădiniţa nr. 2, în vederea sporirii capacităţii infrastructurii de educaţie preşcolară şi a 
asigurării accesului la educaţie timpurie a copiilor preşcolari cu vârsta de 3-6 ani, după 
finalizarea proiectului.  

Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului a fost 4.393.822,41 lei, din care 
3.480.891,95 lei reprezintă valoarea nerambursabilă din FEDR și 614.275,05 lei valoare 
nerambursabilă din bugetul național, iar contribuţia proprie (cheltuieli eligibile și cheltuieli 
neeligibile) suportată de către Municipiul Bistriţa a fost de 298.655,41 lei.  
 Stadiu: finalizat în data de 30.06.2020.  
2.6. Proiect "Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B și C Municipiul 
Bistrița” 
 Proiectul a fost depus spre finanţare în data de 14.03.2018, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020 - POR/ 2017/4/4.4/4.5/1/, prin intermediul aplicaţiei electronice 
MYSMIS, nr. apel POR/208/4/5/ și a fost selectat pentru finanțare, primind codul SMIS 121013. 
În data de 13.03.2019 a 
fost semnat contractul de finanțare nr. 3831/13.03.2019. 
 Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității infrastructurii educaționale 
din Municipiul Bistrița, relevante pentru piața forței de muncă, prin îmbunătățirea condițiilor de 
studiu pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții. 
 Obiectivele specifice ale proiectului: 
 1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea corpului A - Liceu Tehnologic, clădire cu regim 
de înălțime P+3 E și o suprafață construită de 610 mp și a corpului C - Școală Profesională, 
clădire cu regim de înălțime P+3E, cu o suprafață construită de 608 mp, ale Colegiului Tehnic 
Grigore Moisil, în vederea creșterii calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața 
forței de muncă și a numărului de elevi de la 655 la 682, beneficiari ai unității de învățământ 
reabilitată și modernizată, după finalizarea proiectului; 
 2. Reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului corpului B al Colegiului Tehnic 
Grigore Moisil, clădire cu regim de înălțime P+4E, cu o suprafață construită de 584 mp, cu 
destinație de internat, pentru elevii din mediul rural care studiază în cadrul colegiului, în urma 
implementării proiectului. 
 Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 30,934,660.90 lei, din care 
valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 20.751.070,97 lei, valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul național este de 3.173.693,17 lei și contribuția proprie (cheltuieli 
eligibile și cheltuieli neeligibile) suportată de către Municipiul Bistrița are o valoare de 
7.009.896,76 lei.  
 Stadiu: - actualizarea documentației tehnice privind soluțiile de consolidare în baza noii 
expertize tehnice din februarie 2020. 
                       -   în implementare până în data de 31.05.2021. 
2.7. Proiect „Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – B-dul Decebal – str. 
Andrei Mureșanu – str. Năsăudului”, SMIS 122688 



 În data de 14.05.2020 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 5416 pentru proiectul  
„Reconfigurarea axei de trasport public pe traseul str. Gării – B-dul Decebal – str. Andrei 
Mureșanu – str. Năsăudului”, Cod SMIS 122688. 
 Obiectivul general al proiectului este de a asigura un serviciu eficient de transport public 
de călători și de a îmbunătăți condițiile pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în 
vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea 
emisiilor de echivalent CO2 din transport, prin configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere 
pe străzile urbane.  
 Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Realizarea unui pasaj pietonal subteran la intersecția străzilor Decebal – Ursului - Cuza 
Vodă; 
2. Realizarea benzilor dedicate pentru mijloacele de transport public local de călători, prin 
construirea infrastructurii rutiere aferente culoarului benzii dedicate și separarea fizică a 
acesteia de restul traficului rutier prin sisteme specifice, în vederea îmbunătățirii eficienței 
transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității, 
transferului sustenabil al unei părți din cota modală a transportului privat cu autoturisme (în 
creștere în Bistrița, dar și în România) către transportul public; 
3. Construirea pistelor pentru biciclete și modernizarea traseelor pentru pietoni; 
4. Modernizarea/reabilitarea benzilor (partea carosabilă) utilizate pentru transportul 
autoturismelor, ca parte a activității de reconfigurare/configurare a străzilor urbane cu benzi 
dedicate; 
5. Modernizarea stațiilor de transport public de călători și informarea pasagerilor în timp real; 
6. Implementarea unui sistem de management al traficului tip ”undă verde”. 
 Astfel, Municipiul Bistrița a reușit să contracteze fonduri europene pentru 4 proiecte în 
domeniul mobilității urbane durabile, în valoare de peste 33,5 mil. euro, proiecte importante 
pentru schimbarea paradigmei modului de deplasare și adoptarea strategiilor europene: 
autobuze electrice, stații de transport ”inteligente”, piste de cicliști, sistem bike-sharing, centru 
intermodal, sistem inteligent de managementul traficului. 
 Proiectul este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 
Prioritatea de investiții 4.e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane inclusiv promovarea mobilității 
urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană”.  
 Valoarea totală a proiectului este 50,415,144.04 lei, din care valoarea eligibilă 
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 42.382.315,75 lei, 
valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 6.482.001,27 lei, iar contribuția 
proprie (cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile) suportată de către Municipiul Bistrița, este în 
valoare de 1.550.827,02 lei. 
 Stadiu: în implementare până în 31.08.2023.  
2.8. Proiect „Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, 
hibrid sau normă de poluare redusă” 
 Proiectul a fost depus spre finanţare în data de 06.03.2018, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020 - POR/ 2017/4/4.1/1, prin intermediul aplicaţiei electronice 
MYSMIS, nr. apel POR/182/4/1/ și a fost selectat pentru finanțare, primind codul SMIS 119105. 
În data de 25.03.2019 a 
fost semnat contractul de finanțare nr. 4121/25.03.2019. 
 Obiectivul general al proiectului este de a asigura un serviciu eficient de transport public 
de calatori si de a îmbunatați condițiile pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în 
vederea reducerii numarului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea 
emisiilor de echivalent CO2 din transport, prin configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere 
pe străzile urbane. 



 Proiectul propus contribuie astfel la realizarea obiectivului specific 4.1 al Priorității de 
investiții 4e din POR 2014-2020, respectiv reducerea emisiilor de carbon în municipiile 
resedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. 
 Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Realizarea benzilor dedicate pentru mijloacele de transport public local de călători (autobuze 
electrice) prin construirea infrastructurii rutiere aferente culoarului benzii dedicate și separarea 
fizică a acesteia de restul traficului rutier prin sisteme specifice, în vederea îmbunătățirii 
eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, a accesibilitații 
și a transferului sustenabil al unei parți din cota modală a transportului privat cu autoturisme (în 
creștere în Bistrița, dar și în România) către transportul public; 
2. Achiziționarea de mijloace de transport aferente sistemului de transport public de călători - 
autobuze electrice; 
3. Construirea pistelor pentru biciclete și modernizarea traseelor pentru pietoni; 
4. Modernizarea/reabilitarea benzilor (partea carosabilă) utilizate pentru transportul 
autoturismelor, ca parte a activitații de reconfigurare/configurare a străzilor urbane cu benzi 
dedicate, pe străzile General Grigore Bălan, Gheorghe Șincai și str. Calea Moldovei – parțial; 
5. Construirea unei autobaze aferente transportului public local de călători cu autobuze 
electrice, cu centru de comandă pentru managementul traficului Liniei verzi de transport public; 
6. Achiziționarea și instalarea punctelor de reîncărcare a autobuzelor electrice; 
7. Construirea și modernizarea stațiilor de transport public de călători; 
8. Crearea unui nou traseu de transport public. 
 Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 58.823,323.26 lei, din care 
valoarea eligibilă nerambursabilă de 53,096,831.46 și contribuția proprie (cheltuieli eligibile și 
cheltuieli neeligibile) suportată de către Municipiul Bistrița are o valoare de 5.726.491,80 lei. 
Stadiu: în implementare până în 31.03.2022. 
2.9. Proiect “Amenajarea zonei centrale inclusiv teren de sport în localitatea componentă 
Slătiniţa” 

Proiectul a fost depus spre finanțare în data de 24.04.2018, în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020 – POR/2017/4/4.3/1, prin intermediul aplicației MYSMIS, nr. 
apel POR/192/4/3. Contractul de finantare a fost semnat în data de 25.10.2018. 
 Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea regenerării fizice, economice și 
sociale a comunităților marginalizate în municipiul Bistrița, prin amenajarea zonei centrale, 
inclusiv a terenului de sport în localitatea componentă Slătinița. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Amenajarea spațiului urban central al localității componente Slătinița prin refacerea esteticii 
peisajului, crearea de spații verzi noi, alei pietonale, spațiu de socializare, spațiu de joacă 
pentru copii, reamenajarea căilor de acces și trotuar, amenajarea unui teren de sport, parcări 
aferente și scuar, pe o suprafață de 6.765,30 mp; 
2. Creșterea calității vieții pentru 571 de persoane care locuiesc în localitatea componentă 
Slătinița, prin oferirea unui cadru sănătos și modern în care au oportunitatea de a se dezvolta, 
prin acțiuni și activități sociale, educative, de recreere și culturale. 

Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 2.601.728,74 lei, din care 
valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.737.384,27 lei, valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul național este de 265.717,56 lei și contribuția proprie (cheltuieli 
eligibile și cheltuieli neeligibile) suportată de către Municipiul Bistrița are o valoare de 
598.626,90 lei. 
Stadiu: în implementare până în data de 30.04.2020. 
2.10. Proiect “Reabilitare și extindere Cămin cultural, localitatea componentă Slătiniţa” 

Proiectul a fost depus spre finanțare în data de 14.03.2018 în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020 – POR/2017/4/4.3/1, prin intermediul aplicației MYSMIS, nr. 
apel POR/192/4/3. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 02.10.2018. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea regenerării fizice, economice și 
sociale a comunităților marginalizate din municipiul Bistrița prin reabilitarea și extinderea 
căminului cultural din localitatea componentă Slătinița. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 



1. Reabilitarea și extinderea Caminului Cultural din localitatea componentă Slătinița prin crearea 
unui ansamblu din două clădiri cu o suprafață totală de 653,30 mp; 
2. Dotarea ansamblului nou creat cu utilitățile și echipamentele adecvate desfășurării 
activităților cultural-educative; 
3. Creșterea calității vieții pentru 571 de persoane care locuiesc în localitatea componentă 
Slătinița, prin oferirea unui spațiu public adecvat în care au oportunitatea de a participa pe 
deplin la viața economică, socială, politică și culturală a societății în care trăiesc. 

În urma reabilitării și extinderii căminului cultural rezultatele obținute sunt: o clădire 
publică renovată și dotată, cu o suprafață de 656,30 mp, care va fi folosită de populația  care 
trăiește în localitatea componentă Slătinița. Aceste rezultate vor atrage colaborări cu alte 
instituții de prestări de activități cultural educative, organizatii non-guvernamentale sau chiar 
voluntari, în vederea desfășurării activităților culturale și sociale la nivelul localității. Toate 
acestea pot utiliza infrastructura, dotările și echipamentele din cadrul clădirii renovate, pentru 
creșterea calității vieții locuitorilor zonei marginalizate.  

Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este 2.763.170,18 lei, din care 
2.317.431,71 lei valoare nerambursabilă din FEDR, 354.430,73 lei valoare nerambursabilă din 
bugetul național și 91.307,74 lei valoarea contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile. 
Stadiu: finalizat în data de 31.07.2020. 
2.11. Proiect ”Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componentă 
Viișoara” 

Proiectul a fost depus spre finanţare în data de 08.10.2018, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020 - POR/ 2017/4/4,2, prin intermediul aplicaţiei electronice 
MYSMIS, nr. apel POR/189/4/2 și a fost selectat pentru finanțare, primind codul SMIS 126193. 
Contractul de finanţare nr. 4.807 a fost încheiat în data de 03.10.2019. 

Obiectivul general al proiectului constă în reconversia și refuncționalizarea unui teren 
degradat cu o suprafață de aproximativ 19.621 mp din municipiul Bistrița, localitatea 
componenta Viișoara, care corespunde Obiectivului Priorităţii de investiţii 4.2, din POR 2014-
2020 și anume de „Realizare de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării 
orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de 
reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”. Din 
acest teren o suprafață de 18.087,00 mp se află în intravilanul municipiului Bistrița iar 1.534,00 
mp se află în extravilan, fiind situat la extremitatea vestică, în prelungire la terenul din intravilan. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Amenajarea unui parc prin modelarea terenului, gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare de 
arbori și arbuști, pe o suprafață de 19.621 mp, dupa implementarea proiectului; 
2. Realizarea de alei pietonale, accese auto și parcări, pe o suprafață de 1469 mp, după 
implementarea proiectului; 
3. Racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției necesară bunei funcționări a 
parcului propus;  
4. Dotarea parcului cu grupuri sanitare, mobilier urban, aparate de fitness, teren de sport, 
obiecte dedicate gătitului în aer liber și asigurarea securității zonei cu ajutorul unui sistem de 
supraveghere; 
5. Crearea de facilități pentru recreere și agrement, prin amenajarea și dotarea 
corespunzătoare a unor zone speciale precum un loc de joacă pentru copii, o zonă de 
promenadă și activități sportive pe o suprafață de 4000 m.p., zonă pentru gătit în aer liber pe o 
suprafață de 3000 mp, zona plajei înierbate pe o suprafață de 2160 mp, realizate după 
finalizarea proiectului. 

Finanțarea proiectului este realizată prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin 
Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 
Prioritatea de investiții 4.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a 
zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a 
zgomotului. 

Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este 3.577.801,50 lei din care valoarea 
eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.669.576,81 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă 



din bugetul național este de 408.288,23 lei și contribuția proprie (cheltuieli eligibile și cheltuieli 
neeligibile) suportată de către Municipiul Bistrița, în valoare de 499.936,46 lei. 

Perioada inițială de implementare a proiectului a fost de 15 luni de la semnarea 
contractului de finanțare, respectiv: 03.10.2019 – 31.12.2020. 

În data de 19.11.2020, urmare a Notei OI privind prelungirea perioadei de implementare 
a proiectului, conform prevederilor Instructiunii AM POR nr. 174 din 16.10.2020, s-a realizat 
prelungirea perioadei de implementare a proiectului pâna la data de 31.08.2021. 
Stadiu: în implementare. 
2.12. Proiect ”Scuar Ghinda” 

Proiectul a fost depus spre finanţare în data de 08.10.2018, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020 - POR/2017/4/4.2, prin intermediul aplicaţiei electronice 
MYSMIS, nr. apel POR/189/4/2 și a fost selectat pentru finanțare, primind codul SMIS 126458. 
Contractul de finanţare nr. 4.935 a fost încheiat în data de 23.12.2019. 

Obiectivul general este reconversia funcțională a unui teren neutilizat/degradat din 
municipiul Bistrița, în localitatea componentă Ghinda și transformarea lui în zonă de agrement și 
petrecere a timpului liber pentru comunitate, cu impact benefic asupra mediului - reabilitare 
terenuri degradate, stabilizare, vegetare. Proiectul propus contribuie astfel la realizarea 
obiectivului specific al Priorității de investiții 4.2 din POR 2014-2020, respectiv: Reconversia și 
refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile 
reședință de județ.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Amenajarea unui teren degradat in localitatea componenta Ghinda, pe o suprafață de 1.588 
mp, înscris în CF cu nr. 76813 și nr. 76835, situat în categoria terenurilor degradate, primind 
funcțiunea de scuar după implementarea proiectului; 
2. Crearea unui spațiu verde propriu-zis de 1468 mp, format din: arbori -152 mp, arbuști - 700 
mp și gazon - 616 mp; 
3. Realizarea de alei pietonale și montare mobilier pe o suprafață de 120 mp. 

Finanțarea proiectului este realizată prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin 
Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 
Prioritatea de investiții 4.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a 
zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a 
zgomotului. 

Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 1.094.575,86  lei din care 
valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 585.410,37 lei lei, valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul național este de 89.569,88 lei lei și contribuția proprie (cheltuieli 
eligibile și cheltuieli neeligibile) suportată de către Municipiul Bistrița, în valoare de 41.959,61 
lei. 
Perioada de implementare a proiectului: 01.04.2018 – 31.10.2021. 
Stadiu: în implementare. 
2.13. Proiect ”Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrița” 

Proiectul a fost depus spre finanţare în data de 12.12.2018, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020 - POR/2017/4/4/4.51/1, prin intermediul aplicaţiei electronice 
MYSMIS și a fost selectat pentru finanțare, primind codul SMIS 124372. Contractul de finanţare 
nr. 5288 a fost încheiat în data de 09.04.2020. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității infrastructurii educaționale 
din Municipiul Bistrița, relevante pentru piața forței de muncă, prin îmbunătățirea condițiilor de 
studiu pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea cu 244,82 mp a imobilului Liceului 
Tehnologic de Servicii, clădire cu regim de înălțime P+2E, de la suprafața construită în prezent 
de 415 mp, la o suprafață construită de 659,82 mp, după implementarea proiectului; 
2. Creșterea numărului de elevi de la 473 la 490, beneficiari direcți ai unității de învățământ 
”Liceul Tehnologic de Servicii”, în urma implementării proiectului.  



Finanțarea proiectului este realizată prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile, Prioritatea de investiții 4.4. - Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,  Obiectiv Specific 4.5. - Creșterea calității 
infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă. 

Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este 7.748.472,90 lei, din care valoarea 
eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 6.585.190,46 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă 
din bugetul național este de 1.007.146,79 lei și contribuția proprie (cheltuieli eligibile și cheltuieli 
neeligibile) suportată de către Municipiul Bistrița, în valoare de 156.135,65 lei. 
Perioada de implementare a proiectului: 09.04.2020- 30.11.2021. 
Durata de execuție: 12 luni 
Stadiu: în implementare. 
2.14. Proiect “Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit și Creșa nr. 3” 

Proiectul a fost depus spre finanţare în data de 08.04.2018, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020 - POR/2964/4.4, prin intermediul aplicaţiei electronice 
MYSMIS și a fost selectat pentru finanțare, primind codul SMIS 120686. Contractul de finanţare 
nr. 5.447 a fost încheiat în data de 12.11.2020. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii de 
educație preșcolară din Municipiul Bistrița, care să corespundă standardelor de siguranță și 
infrastructură educațională, în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și 
sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.  

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă modernizarea, extinderea și dotarea la 
standarde europene a imobilului de pe strada Aleea Plăieșului, nr. 41, din Municipiul Bistrița, pe 
o suprafață totală de 4.190 mp, care va deservi Grădinița cu program prelungit nr. 3 și Creșa nr. 
3 în vederea sporirii capacității infrastructurii de educație preșcolară și asigurarea accesului la 
educație timpurie a copiilor antepreșcolari și preșcolari cu vârsta de 0-6 ani, după finalizarea 
proiectului. 

Finanțarea proiectului este realizată prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin 
Programul Operaţional Regional Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 
Prioritatea de Investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în 
vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa 
forţei de muncă. 

Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 7.357.363,13  lei, din care 
valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de  6.227.332,94 lei, valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul național este de 952.415,60 lei și contribuția proprie (cheltuieli 
eligibile și cheltuieli neeligibile) suportată de către Municipiul Bistrița, în valoare de 177.614,59 
lei.  
Perioada de implementare: 01.09.2014 - 30.04.2022 
Stadiu: în implementare. 
 
3. Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural 
3.1. Proiect “Reabilitarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în 
circuitul turistic internaţional” 
 Proiectul a fost depus în data de 24.08.2016 de către Municipiul Bistriţa, în parteneriat cu 
Biserica Evanghelică C.A., în vederea solicitării de finanţare prin POR 2014-2020, Prioritatea de 
investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural”, Apelul de proiecte 1. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 20.07.2017. 
 Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea turismului în municipiul Bistriţa, 
prin conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural naţional – Biserica 
Evanghelică, în vederea stimulării creşterii calităţii vieţii în comunitate. 
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 



1. Restaurarea Bisericii Evanghelice, inclusiv a patrimoniului mobil pe care îl deţine (mobilier 
bisericesc, orgă) în 3 ani de la semnarea contractului de finanţare; 
2. Digitizarea monumentului istoric de categoria A şi lansarea acestuia în mediul online, în 4 luni 
de la finalizarea investiţiei; 
3. Lansarea noului produs turistic Biserica Evanghelică în 6 luni de la finalizarea investiţiei; 
4. Creşterea numărului de vizite la obiectivul de patrimoniu, în medie cu 8% anual, pe o 
perioada de 11 ani de la finalizarea implementării proiectului; 
5. Atragerea unui număr de aproximativ 490.000 de vizitatori în următorii 11 ani de la finalizarea 
implementării proiectului; 
6. Crearea/menţinerea a 4 locuri de muncă, care să asigure funcţionalitatea obiectivului turistic 
în perioada de operare. 
 Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 16.166.063,47 lei. Valoarea 
totală eligibilă este de 12.901.093,63 lei din care 12.643.071,76 lei reprezintă asistenţa 
financiară nerambursabilă (98%) iar 258.021,87 lei reprezintă contribuţia proprie la valoarea 
eligibilă (2%). Valoarea totală neeligibilă este de 3.264.969,84 lei, reprezentând contribuţia 
proprie la valoarea neeligibilă (100%). 
 În anii 2018 - 2019 au fost demarate procedurile de achiziţie publică pentru o parte din 
contractele cuprinse în cadrul contractului de finanţare, dintre aceste contracte fiind semnate 
cele pentru execuția lucrărilor, dirigenție de șantier, audit financiar, informare și publicitate 
asupra proiectului și supraveghere arheologică. În data de 15.10.2018 au fost demarate 
lucrările.   
Stadiu: în implementare până în data de 30.04.2022. 
 
4. Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 
4.1. Proiect „Centru de zi pentru persoane vârstnice”, str. Octavian Goga 
Proiectul a fost depus în data de 01.09.2017 în vederea solicitării finanţării prin Programul 
Operaţional Regional 2014 – 2020 și a fost selectat în vederea finanţării, primind codul SMIS 
113304. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 11.03.2019. 
Obiectivul general este reprezentat de prevenirea automarginalizării şi excluderii sociale a 
persoanelor vârstnice, prin crearea unui centru de zi, în vederea creşterii interacţiunii sociale şi 
implicit a calităţii vieţii pentru grupul ţintă. 
Obiectivele specifice sunt: 
1. Crearea Centrului de zi pentru persoane vârstnice, cu o capacitate totală de 56 locuri, în 
termen de 9 luni de la începerea lucrărilor de execuţie; 
2. Creşterea calităţii vieţii pentru un număr de aproximativ 500 de persoane vârstnice, prin 
asigurarea accesului acestora la servicii sociale specifice centrului de zi,  în termen de 5 ani de 
la finalizarea proiectului. 
Descrierea investiţiei: din punct de vedere constructiv, clădirea se va extinde pe verticală pentru 
a realiza două niveluri supraterane, prin desfăşurarea planşeului existent de peste parter şi 
prelungirea stâlpilor. În cadrul lucrărilor de investiţie sunt propuse două accese pietonale, 
dinspre nord şi sud iar locurile de parcare vor fi amplasate în apropierea acceselor pietonale. 
Regimul de înălţime rezultat în urma lucrărilor va fi parter + etaj (P+E), iar suprafaţa reabilitată 
şi extinsă va fi de 275,50 mp, suprafaţa desfăşurată reabilitată şi extinsă fiind de 839,40 mp. 
Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 2.999.184,31 lei iar valoarea eligibilă 
este de 2.247.858,25 lei, din care valoarea nerambursabilă de 2.202.910,87 lei. Contribuţia 
proprie la cheltuielile eligibile este de 44.957,38 lei iar la neeligibile de 751.316,06 lei.  
Stadiu: în implementare până în data de 30.09.2021. 
 
5. Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale 
5.1. Proiect „Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale „Lucian Blaga”” 
Proiectul a fost depus spre finanțare în data de 04.01.2018 în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020 – POR/2017/10/10.1b/7regiuni, prin intermediul aplicației MYSMIS, nr. apel 
POR/317/10/1. Contractul de finantare a fost semnat în data de 02.10.2018.  



Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale din 
Municipiul Bistrița, în vederea creșterii gradului de participare la nivelul învățământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Reabilitarea/modernizarea, echiparea și dotarea imobilului școlii, având o suprafață de 1950 
mp; 
2. Reabilitarea/modernizarea, echiparea și dotarea imobilului sală de sport, având o suprafață 
de 590 mp; 
3. Reabilitarea centralei termice, având o suprafață de 32,70 mp și refacerea racordurilor și 
branșamentelor pentru asigurarea funcționalității investiției; 
4. Amenajarea curții și a spațiilor verzi cuprinse în proiect, cu o suprafață de 7190,30 mp. 
Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 19.682.341,47 lei, din care valoarea 
eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 16.715.580,75 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă 
din bugetul național este de 2.556.501,59 lei și contribuția proprie (cheltuieli eligibile și cheltuieli 
neeligibile) suportată de către Municipiul Bistrița, în valoare de 410.259,13 lei. 
Stadiu:  în implementare până în data de 31.01.2022. 
5.2. Proiect “Consolidare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr. 4, municipiul Bistriţa” 
Proiectul a fost depus la ADR Nord-Vest în data de 04.01.2018 și a fost selectat în vederea 
finanţării, primind codul SMIS 120276. Contractul de finanțare nr. 3.705 a fost încheiat în data 
de 01.02.2019. 
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale din 
municipiul Bistrița, în vederea creșterii gradului de participare la nivelul învățământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 
  Obiective specifice: 
1. Reabilitarea/modernizarea, echiparea și dotarea imobilului Corp A; 
2. Reabilitarea/modernizarea, echiparea și dotarea imobilului Corp B; 
3. Reabilitarea/modernizarea, echiparea și dotarea imobilului Corp C; 
4. Reabilitarea/modernizarea, echiparea și dotarea imobilului Sală de sport; 
5. Amenajarea centralei termice și refacerea racordurilor și a branșamentelor pentru asigurarea 
funcționalității investiției; 
6. Amenajarea curții și a spațiilor verzi cuprinse în proiect. 
Rezultate așteptate:  
Proiectul dorește să contribuie la sporirea capacității și a calității infrastructurii educaționale 
obligatorii, prin creșterea capacității Școlii Gimnaziale nr. 4 din Bistrița de la maxim 650 de 
locuri în prezent la maxim 950 de locuri în urma realizării investiției. 
Ca și capacități fizice, în urma realizării proiectului se dorește obținerea următoarelor rezultate: 
1. Reabilitarea/modernizarea, echiparea și dotarea a patru imobile aparținând Școlii Gimnaziale 
nr. 4 Bistrița – Corp A, B, C și Sală de sport; 
2. Amenajarea centralei termice și refacerea racordurilor și a branșamentelor pentru asigurarea 
funcționalității Școlii Gimnaziale nr. 4 Bistrița; 
3. Amenajarea curții și a spațiilor verzi aferente Școlii Gimnaziale nr. 4 Bistrița. 
Finanțarea proiectului este asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin 
Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, 
Prioritatea de investiții 10.1: Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare 
la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut 
de părăsire timpurie a sistemului. 
Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 20.585.490,31 lei, valoarea eligibilă 
este de 20.078.010,25 lei, din care valoarea nerambursabilă - 19.676.450,04 lei. Contribuţia 
proprie la cheltuielile eligibile este de 401.560,20 lei iar la neeligibile de 507.480,07 lei.  
Perioada de implementare: 27 de luni de la semnarea contractului de finanţare. 
Durata de execuție: 24 luni. 
Stadiu: în implementare până în data de 30.04.2021. 
5.3. Proiect “Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr. 1” 



Proiectul a fost depus spre finanţare în sistemul electronic MySmis în data de 04.01.2018. În 
data de 13.03.2019 a fost încheiat contractul de finantare nr. 3.840. 
Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 22.542.318,61 lei, din care valoarea 
nerambursabilă este de 18.099.247,71 lei iar valoarea neeligibilă este de 4.443.070,90 lei. 
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale din 
Municipiul Bistrița, în vederea creșterii gradului de participare la nivelul învățământului 
obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Proiectul 
contribuie la realizarea obiectivului specific 10.1 al Priorității de investiții 10.1 “Investițiile în 
educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, 
respectiv: „Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”.  
 Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Reabilitarea/modernizarea, echiparea și dotarea imobilului Corp B; 
2. Reabilitarea/modernizarea, echiparea și dotarea imobilului Corp C; 
3. Crearea, echiparea și dotarea imobilului Corp D - Sală de sport; 
4. Reabilitarea centralei termice și refacerea racordurilor și a branșamentelor pentru asigurarea 
funcționalității investiției; 
5. Amenajarea curții și a spațiilor verzi cuprinse în proiect. 
Stadiu: în implementare până în data de 31.08.2021. 
 
B. Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 
1. Proiect ”Bistrița 2030”  
 Municipiul Bistriţa a depus, în data de 23 ianuarie 2020, Cererea de finanţare „Bistrița 
2030”, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 
– 2020. Cererea de finanţare a fost selectată în vederea finanţării, primind codul SIPOCA 766, 
MYSMIS 135977. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 22.05.2020. 
 Proiectul urmăreşte modernizarea şi eficientizarea sistemului de management al 
Primăriei municipiului Bistriţa, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor orientate către cetăţeni, 
prin actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, a Strategiei de Dezvoltare Locală și 
realizarea Planului Strategic Instituțional, precum și dezvoltarea abilităţilor aleşilor locali şi a 
personalului prin organizarea unui curs de instruire în domeniul planificării strategice şi a unei 
vizite de studii.    
 Obiectivul general al proiectului este introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică locală ce optimizeaza procesele orientate către beneficiari în concordanță 
cu SCAP, prin mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru planificarea 
strategică pe termen lung, precum și pentru dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului, 
în vederea dezvoltării capacității administrative a Municipiului Bistrița. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  
1. Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SIDU) și a Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă (PMUD) pentru următoarea perioadă de programare a fondurilor europene 2021-2027; 
2. Realizarea Planului Strategic Instituțional (PSI) aferent perioadei 2021-2022; 
3. Dezvoltarea abilităților unui număr de 40 de angajați/ aleși locali ai Municipiului Bistrița, prin 
organizarea unui curs de formare în domeniul planificare strategică și unui schimb de 
experiență la care vor participa 12 persoane.  
Bugetul proiectului: valoarea totală a proiectului este de 782.977,37 lei, din care asistenţă 
financiară nerambursabilă solicitată: 767.317,82 lei şi contribuţia solicitantului: 15.659,55 lei. 
Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni. 
Stadiu: în implementare. 
 
C. Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020 
1. Proiect „E-învățare în municipiul Bistrița” 

Municipiul Bistriţa a depus, în data de 02 noiembrie 2020, Cererea de finanţare „E-
învățare în municipiul Bistrița”, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional 



Competitivitate 2014 – 2020. Cererea de finanţare a fost selectată în vederea finanţării, primind 
codul MYSMIS 144010. 

Obiectivul general al proiectului constă în desfășurarea în bune condiții a procesului 
educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice 
create de coronavirusul SARS-CoV-2 și pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu 
coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice. 

Obiectivul specific ale proiectului este dotarea elevilor și a profesorilor din 17 unități de 
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bistrița cu echipamente IT mobile de tip tabletă 
pentru uz școlar și alte echipamente/dispozitive electronice, necesare desfășurării activității 
didactice în mediul on-line. 

Unitățile de învățământ sunt: 
1. Colegiul Național ”Liviu Rebreanu”, 
2. Colegiul Național ”Andrei Mureșanu”, 
3. Colegiul Tehnic ”Infoel”, 
4. Liceul cu program Sportiv, 
5. Liceul Tehnic Agricol, 
6. Liceul Tehnologic de Servicii, 
7. Liceul Tehnologic Bistrița, 
8. Liceul de Arte ”Corneliu Baba”, 
9. Liceul de Muzică ”Tudor Jarda”, 
10. Liceul Teoretic Sanitar, 
11. Liceul Tehnologic Grigore Moisil, 
12. Școala gimnazială ”Ștefan cel Mare”, 
13. Școala gimnazială „Avram Iancu”, 
14. Școala gimnazială nr. 1, 
15. Școala gimnazială nr .4, 
16. Școala gimnazială „Lucian Blaga”, 
17. Școala gimnazială nr. 7, Viișoara. 

Proiectul este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul 
Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) 
pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC 
pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - 
Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital 
și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – 
secțiunea e-educație. Autoritatea de management este Ministerul Fondurilor Europene, iar 
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale este organism intermediar 
al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. 

Buget: valoarea totală a proiectului este de 17.477.078,62 lei, din care valoarea 
nerambursabilă este de 17.472.913,62 lei (97,98% din valoarea totală a proiectului) și 
contribuția proprie (cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile) suportată de către Municipiul 
Bistrița în valoare de 353.623,26 lei (2,02% din valoarea totală a proiectului). 
Stadiu: în evaluarea cererii de finanțare. 
 
D. Programul Operațional Infrastructură Mare 
1. Proiect “Sprijin pentru persoanele vulnerabile 
 Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a - Investiții în infrastructurile sanitare 
și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile 
în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială, prin îmbunătățirea 
accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19.  
 În 29.07.2020 a fost semnat contractul de finanțare nr. 322 pentru proiectul „Sprijin 
pentru persoanele vulnerabile”, cod SMIS 138578. 



 Obiectivul general: protejarea sanatații persoanelor vulnerabile și creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare generate de pandemia de COVID -19, prin dotarea într-un timp util 
și eficient a centrelor sociale rezidențiale publice pentru persoanele vulnerabile la nivelul 
municipiului Bistrița, contribuind în acest fel la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 - 
Capacitate adecvată de îngrijire și tratamente a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/de 
gestionare a crizei sanitare.  
 Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Dotarea corespunzătoare cu echipamente și materiale de protecție sanitară, pentru 
asigurarea unei capacități adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul 
Sars-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare, pentru protejarea persoanelor vârstnice, beneficiare 
ale serviciilor centrului social rezidențial "Căminul pentru persoane vârstnice" Bistrița, în 
contextul pandemiei de Covid 19, până la 30.04.2021;  
2. Dotarea corespunzătoare cu echipamente și materiale de protecție sanitară, pentru 
asigurarea unei capacități adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul 
SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare pentru protejarea persoanelor adulte fără adăpost, 
beneficiare ale centrului social rezidențial "Centru de noapte și cazare pentru persoane fără 
adăpost" Bistrița, în contextul pandemiei de  Covid 19, până la 30.04.2021. 
 Buget: valoarea totală a proiectului este de 870.936,07 lei, din care valoarea eligibilă 
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 870.936,07 lei. 
 Stadiu: în implementare până în data de 30.04.2021. 
 
E. Proiecte de cooperare teritorială 
1. Programul European HORIZON 2020 
1.1. Proiect „HOTMAPS – Instrumente de tip Open Source pentru Cartografierea și Planificarea 
Sistemelor Energetice de Încălzire şi Răcire” 

În luna octombrie 2016, municipiul Bistriţa a fost notificat cu privire la aprobarea 
proiectului HotMaps (Instrumente de tip Open Source pentru Cartografierea şi Planificarea 
Sistemelor Energetice de Încălzire şi Răcire), proiect finanţat în cadrul Programului European 
HORIZON 2020, Acţiunea Cercetare şi Inovare, topică: Modele şi instrumente pentru 
cartografierea şi planificarea sistemelor energetice de încălzire şi răcire. 

Municipiul Bistriţa este partener în cadrul proiectului, alături de alţi 15  parteneri 
reprezentaţi de instituţii similare, universităţi şi centre de cercetare din Austria, Danemarca, 
Elveţia, Germania, Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie şi Irlanda.  

Obiectivul major al proiectului constă în dezvoltarea unui pachet de instrumente tip open 
source, de cartografiere şi planificare a sistemelor energetice de încălzire şi răcire şi furnizarea 
de informaţii prestabilite pentru ţările membre ale Uniunii Europene.  

Aceste date şi instrumente vor permite autorităţilor publice să identifice, să analizeze, să 
croiască şi să cartografieze resurse şi soluţii de furnizare a nevoilor de energie în teritoriile lor 
de responsabilitate, într-un mod eficient din punct de vedere al resurselor şi costurilor. 
Rezultatele vor sprijini autorităţile să dezvolte politici de încălzire şi răcire la scară locală, 
regională şi naţională, în conformitate cu ţintele de emisii de CO2 la nivel naţional şi european. 
În perioada 3 – 6 martie 2020 a avut loc la Viena (Austria), cea de a opta întâlnire a proiectului 
HotMaps. În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte importante legate de stadiul proiectului, 
activități de diseminare a proiectului, termene de livrare a rezultatelor, documentele strategice 
ale zonelor pilot și dreptul de proprietate al partenerilor privind instrumentul online al proiectului. 
În prima zi a întâlnirii a avut loc un workshop dedicat dezvoltării planului de afaceri referitor la 
instrumentul online al proiectului, ocazie cu care participanții au discutat pe marginea aspectelor 
legate de analiza de piață, propuneri, proiecte și idei existente pe această temă, analizarea 
planului de afaceri cu focus pe costuri, venituri și valoare adăugată, perspectiva Hotmaps în 1-5 
ani, roluri și activități ale partenerilor după terminarea proiectului și  dreptul de coproprietatea 
asupra instrumentului online Hotmaps. 

În prima parte a celei de-a doua zi a întâlnirii, cele 6 orașe-pilot partenere în cadrul 
proiectului și-au prezentat documentele strategice locale în cadrul cărora au inclus și 
feedbackul factorilor interesați, ca urmare a atelierelor organizate în acest scop în fiecare oraș 
pilot partener. Pentru conturarea foii de parcurs a fiecărei strategii locale, în prezentările lor 



participanții au răspuns la două întrebări: ”Care sunt etapele concrete ale foii de parcurs 
dezvoltate în documentul strategic?” și ”Care sunt următorii pași concreți pentru utilizarea în 
continuare a instrumentului Hotmaps?” 

Cea de a doua parte a zilei s-a axat pe pachetul de lucru privind comunicarea, de care 
este responsabilă în cadrul proiectului Asociația Energy Cities.  Astfel, s-a discutat pe marginea 
sesiunilor de instruire pe instrumentul Hotmaps și implicarea cât mai multor cursanți, 
posibilitatea ca fiecare zonă pilot să publice un comunicat de presă și să prezinte instrumentul 
Hotmaps în cadrul unui eveniment de profil, până la terminarea proiectului, feedbackul din 
partea tuturor orașelor pilot în vederea îmbunătățirii și finalizării broșurii Hotmaps și posibilitatea 
participării orașelor pilot la conferința anuală Energy Cities prevăzută a avea loc în 22-24 aprilie 
2020. 

În finalul întâlnirii, partenerii proiectului au avut o discuție preliminară pe marginea 
derulării în ansamblu a proiectului și și-au exprimat părerea în ceea ce privește beneficiile, 
realizările și continuarea prroiectului Hotmaps 

În data de 30 iunie 2020 a avut loc conferința finală a proiectului Hotmaps ”Planificarea 
sistemelor energetice de încălzire și răcire pentru orașe mai verzi: resursele locale mai întâi”. 
Evenimentul a avut loc în întregime online pentru a evita orice riscuri legate de sănătate și a 
inclus diferite sesiuni plenare și paralele pentru a-l menține plin de viață și antrenant pentru 
participanți.  

După o scurtă introducere, liderul de proiect - Universitatea Tehnică din Viena, a 
prezentat instrumentul Hotmaps și a identificat modul în care diferiți stakeholderi implicați în 
planificarea sistemelor energetice de încălzire și răcire (H&C) îl pot folosi în munca lor de zi cu 
zi: 
• Urbaniști: ca instrument de luare a deciziilor bazat pe date; ca sprijin pentru dezvoltarea de 
planuri de acțiune privind energia durabilă și clima și implicarea stakeholderilor, permițând 
accelerarea procesului; 
• Consultanți: ca sursă de date deschise și coduri sursă pe care le pot utiliza pentru propriile 
instrumente; ca instrument de calcul pentru a efectua studii pentru clienți și ca modalitate de a 
lucra mai ușor în străinătate, deoarece oferă date pentru cele 28 de state membre ale Uniunii 
Europene; 
• Utilități: ca instrument de identificare a potențialelor domenii de interes pentru proiecte și 
pentru a efectua cu ușurință studii de pre-fezabilitate pentru a fi trimise potențialilor clienți; ca 
platformă de partajare a datelor comune cu factorii interesați; 
 Cercetători: ca centru de resurse pentru date și metodologii care să ofere cunoștințe și o 
platformă de dezvoltare pentru proiecte ulterioare. 
Prima rundă de sesiuni paralele a fost organizată sub formă de întrebări și răspunsuri: 
participanții au avut șansa de a afla mai multe despre strategiile locale de Î&R dezvoltate 
folosind Hotmaps de către zonele pilot europene implicate în proiect, semnatare ale Pactului 
european al primarilor pentru Climă & Energie. De asemenea, participanților li s-au furnizat 
informații mai detaliate despre procesul de colectare a datelor pentru a crea baza de date 
Hotmaps. 

A urmat discuția în plen în jurul temei orașelor cu zero emisii de carbon. Municipalitatea 
din Frankfurt a prezentat obiectivele și strategia orașului. Masterplanul orașului Frankfurt își 
propune să reducă cererea cu 50% și să devină neutru din punct de vedere al emisiilor de 
carbon până în 2050. Pentru a scăpa de combustibilii fosili, Frankfurt își propune extinderea 
rețelei de termoficare și creșterea utilizării excesului de căldură (de exemplu din centrele de 
date). Datorită instrumentului Hotmaps, au fost informați că aceasta este cea mai ieftină 
combinație de a interveni. Producerea de căldură regenerabilă pare a fi mai ieftină decât 
renovarea profundă a clădirilor, în ciuda faptului că 75% dintre acestea vor trebui să fie 
reabilitate termic. Cu toate acestea, problema furnizării cererii maxime de căldură în timpul iernii 
rămâne. Acoperirea acestei cereri fără combustibili fosili este încă o provocare! Soluțiile ar 
putea proveni din stocarea termică și gaze cu emisii reduse de carbon. 

Conferința finală a continuat cu prezentarea inițiativei energetice de mare succes lansată 
de locuitorii din districtul Paddepoel din Groningen (Olanda). Această zonă a fost puternic 
afectată de cutremurele provocate de extracția gazelor naturale. În 2016 au lansat comunitatea 



de energie regenerabilă Paddepoel Energiek și împreună cu organizații partenere au creat 
Buurtwarmte („DistrictHeat”) pentru a furniza căldură regenerabilă locală pentru 500 de 
gospodării: „Crearea de exemple pozitive de căldură durabilă este crucială pentru succesul 
tranziției termice ... Hotmaps ar putea fi utilizat pentru a permite locuitorilor dintr-o anumită zonă 
să ofere perspective privind opțiunile strategice și oportunitățile cu care se confruntă urbaniștii. 
Acest lucru va contribui la dobândirea de interese comune, ulterior, în acest proces ”. 

A doua rundă de sesiuni paralele le-a permis participanților să aprofundeze detaliile 
planificării sistemelor energetice de încălzire și răcire la nivel local, regional și național. A fost 
prezentat și instrumentul Thermos: acest instrument de planificare ar putea fi utilizat în 
combinație cu Hotmaps, pentru a consolida procesul de planificare și pentru a sprijini 
dezvoltarea rețelelor DHC. 

Sesiunea plenară finală a furnizat mai multe informații despre viitorul setului de 
instrumente Hotmaps după finalizarea proiectului. Potrivit partenerului elvețian CREM, proiectul 
va fi continuat prin propunerea EnerMaps, care va extinde baza de date deschise Hotmaps, 
însă echipa proiectului Hotmaps analizează în prezent posibilitatea creării unei structuri mai 
stabile, pentru a continua să lucreze la setul de instrumente, menținându-l online și accesibil 
publicului. În acest context, s-a menționat faptul că Comisia Europeană nu va sprijini crearea de 
instrumente de planificare suplimentare, în schimb, intenționează să ofere resurse pentru a 
accesibiliza și sprijini pătrunderea pe piață a instrumentelor de tipul Hotmaps. 
 Perioada de implementare: 01.10.2016 – 30.09.2020. 
 Stadiu: finalizat. 
2. Programul European URBACT III 
2.1. Proiect „MAKING SPEND MATTER – Să cheltuim eficient”  

În luna decembrie 2018, Secretariatul URBACT a notificat liderul de proiect al proiectului 
Making Spend Matter cu privire la aprobarea celei de-a doua faze de implementare a acestuia. 
Partenerii proiectului sunt: Preston (Marea Britanie) – lider de proiect, Bistriţa, Vila Nova de 
Famalicao (Portugalia), Pamplona (Spania), Kavala (Grecia), Schaerbeek (Belgia) şi Kozsalin 
(Polonia), care fac parte din reţeaua de transfer de bune practici. 
Proiectul îşi doreşte să demonstreze cum analiza cheltuielilor cu achiziţiile în oraşele partenere 
poate fi folosită ca un instrument care să genereze mai multe beneficii economice, sociale şi de 
mediu.  

Anul 2014 a marcat o schimbare în Europa în ceea ce priveşte achiziţiile publice, prin 
publicarea Directivelor UE, care au permis introducerea de măsuri inovative în procedura de 
achiziţie. În fapt, a oferit autorităţilor publice posibilitatea de a folosi achiziţia ca un instrument 
pentru dezvoltarea de soluţii inovative pentru a aborda la nivel mai mare problemele 
economice, sociale şi de mediu.  

Reţeaua de Transfer - Să Cheltuim Eficient dezbate felul în care analiza cheltuielilor 
poate determina schimbări de comportament în achiziţia publică, pentru a genera mai multe 
beneficii economice, sociale şi de mediu.  

Anul 2020 a fost marcat de schimbările mondiale datorate pandemiei de Covid-19, care a 
afectat cu precădere proiectele transnaţionale, partenerii nemaiavând posibilitatea de a se 
întâlni în cadrul evenimentelor transnaţionale. La nivelul programului, Secretariatul URBACT a 
decis prelungirea perioadei de implementare cu 6 luni, astfel noul termen de finalizare este 4 
iunie 2021, în loc de termenul iniţial de 4 decembrie 2020. 

În perioada 11-12 martie a avut loc la Preston, oraşul partenerului lider, întâlnirea 
transnaţională 4. Pe parcursul întâlnirii a fost trecut în revistă progresul partenerilor în perioada 
trecută de la cea de-a treia întâlnire transnaţională iar tematica principală a evenimentului a fost 
cadrul achiziţiilor din punct de vedere al valorii sociale.  
 Un alt subiect important de discuţie a fost cel al parcursului de urmat după finalizarea 
proiectului şi al modalităţilor prin care instrumentele realizate în cadrul proiectului să fie utilizate 
în continuare şi diseminate la nivel local şi naţional.  
 La nivelul reţelei, începând cu luna aprilie, întâlnirile transnaţionale s-au desfaşurat 
online, la fel şi întâlnirile Grupului Local Urbact. Astfel, în fiecare lună au avut loc întâlniri 
parteneriale, în care s-au discutat cu precădere metodele prin care se pot menţine obiectivele 
proiectului în contextul dat. 



 În cadrul proiectului, municipiul Bistriţa a realizat pentru pachetul de comunicare două 
articole care au fost publicate pe pagina web a proiectului, unul referitor la întâlnirea 
transnaţională de la Bistriţa din noiembrie 2019 iar cel de-al doilea de adaptare la noile condiţii 
de implementare a proiectelor transnaţionale. În plus, au fost realizate jurnale de învăţare şi 
studii de caz, pentru fiecare dintre parteneri. 
 Tot în cadrul pachetului comunicare au fost realizate două materiale video pentru 
promovarea transparenţei în achiziţia publică, pe care fiecare partener le-a tradus în limba 
maternă. 

În luna noiembrie a fost realizată reprogramarea bugetară.  
Perioada de implementare: 04.12.2018 – 04.06.2021. 
Stadiu: în implementare. 

2.2. Proiect „Zero Carbon Cities” (Orașe cu Zero Emisii de Carbon) 
 În luna iunie 2019, Secretariatul URBACT a notificat partenerii proiectului „Zero Carbon 
Cities” cu privire la aprobarea fazei 1 a proiectului, respectiv a rețelei de planificare a acțiunilor 
Zero Carbon Cities. Proiectul se derulează în cadrul programului de finanţare URBACT III, 
Reţele de Planificare a Acţiunii. Municipiul Bistriţa este partener în cadrul proiectului, alături de 
Manchester (Marea Britanie) – lider de proiect, Zadar (Croația), Tartu (Estonia), Modena (Italia), 
Vilvoorde (Belgia) şi Frankfurt  (Germania). 
 Obiectivul general al proiectului este de a sprijini orașele partenere în stabilirea, pe baze 
științifice, a țintelor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon și a Planurilor de Acțiune pentru 
Climă și Energie Durabilă Zero Carbon (PACED)/Planurilor Integrate de Acțiune, care să le 
permită să contribuie integral la Acordul de la Paris și la viziunea strategică a UE pentru 
neutralitatea carbonului, prin utilizarea unei metodologii noi care să poată fi transferată orașelor 
din Uniunea Europeană. 
 Metodologia se va baza pe experiența partenerului lider și pe lucrările începute deja în 
acest sens în Manchester. Proiectul va fi implementat în colaborare cu organizațiile Energy 
Cities (Expert lider al proiectului), CDP (Carbon Disclosure Project) și Manchester Climate 
Change Agency, Tyndall Center etc  - care susțin orașele privind acțiunile legate de schimbările 
climatice. 
 În anul 2020, la nivelul proiectului au avut loc două întâlniri transnaţionale și două sesiuni 
de Masterclass. 
 În perioada 22 – 23 ianuarie 2020 s-a desfășurat în Manchester (Marea Britanie) 
întâlnirea finală a fazei 1 a proiectului „Zero Carbon Cities”.  
 În cadrul acestei întâlniri a fost prezentat draftul studiului de bază (baseline study) 
realizat de către expertul extern al proiectului, ca urmare a vizitelor de studiu întreprinse de 
către acesta împreună cu un reprezentant al liderului de proiect, în fiecare oraș partener.   
  Acest studiu cuprinde profilul fiecărui oraș partener, aspecte importante  legate de 
domeniul climei și energiei - planurile și strategiile existente la nivel local cât și propuneri 
particularizate pentru întocmirea unui plan de acțiune, care să permită orașelor partenere în 
proiect să contribuie integral la Acordul de la Paris și la viziunea UE pentru neutralitatea 
carbonului. Studiul va sta la baza cererii de finanțare pentru faza a doua a proiectului. Întâlnirea 
a continuat cu discuții referitoare la posibilele îmbunătățiri/modificări care pot fi aduse acestui 
document.  
 O parte a sesiunii de lucru a fost rezervată prezentării și discuțiilor referitoare la cererea 
de finanțare pentru faza a doua a proiectului, inclusiv a planului de lucru, activităților, bugetului 
etc.         
 De asemenea, au fost prezentate de către reprezentantul Secretariatului URBACT 
exemple de bună practică din cadrul altor proiecte implementate sub sigla programului 
URBACT III.  
 Întrucât tema “Orașe cu zero emisii de carbon” acoperă o zonă vastă, în funcție de 
nevoile și provocările fiecărui partener, au putut fi identificate mai multe teme de interes comun, 
din care s-au stabilit patru teme prioritare, pe baza cărora se vor forma patru grupuri de lucru 
pentru faza a doua a proiectului. Aceste teme sunt:  
1. Implicarea și responsabilizarea cetățenilor; 
2. Schimbarea mentalității cetățenilor în ceea ce privește utilizarea mijloacelor de transport; 



3. Studiu socio-economic referitor la beneficiile unui oraș cu zero emisii de carbon; 
4. “Carbon literacy” - educație/instrumente de educare/școli.   
 Au avut loc, de asemenea, o serie de discuții legate de modul de validare al Grupului 
Local de Suport, dar și de acțiunile specifice (Small Scale Actions)  pe care fiecare partener 
urmează să le implementeze în cea de-a doua fază a proiectului. 
 În luna mai 2020 Secretariatul URBACT a notificat partenerul lider al proiectului „Zero 
Carbon Cities”, respectiv Consiliul orașului Manchester, cu privire la aprobarea fazei a doua a 
proiectului Zero Carbon Cities, care se va desfășura pe o durată de 2 ani și trei luni, până în 
luna august 2022.   
 În perioada 08 – 09 iulie 2020, partenerul lider Manchester a organizat întâlnirea 
transnațională de debut a fazei a 2-a a proiectului (Kick-off meeting). Din cauza crizei sanitare 
din Europa dată de pandemia de Covid-19, întâlnirea s-a desfășurat online. Întâlnirea a debutat 
cu prezentarea de informații generale, pe pachete de lucru, privind managementul, 
comunicarea, întâlnirile transnaționale, bugetul proiectului, activitățile locale, precum și acțiunile 
imediat următoare care trebuie întreprinse în implementarea proiectului.  
 Reprezentantul Secretariatului Programului URBACT III a adus în discuție modul de 
actualizare a acțiunilor din cadrul rețelelor de planificare a activităților în contextul pandemiei de 
Covid-19 (de ex. prelungirea cu câteva luni a fazei de activare) și a prezentat informații 
referitoare la următorul eveniment organizat în cadrul programului – URBACT e-University, 
planificat pentru perioada 15 septembrie – 8 octombrie 2020.   
 Partenerii proiectului au prezentat situația de la nivel local și modul în care criza sanitară 
actuală a afectat desfășurarea activităților și proiectelor implementate local dar și modul în care 
aceasta a influențat sau poate influența pe viitor acțiunile din cadrul proiectului „Zero Carbon 
Cities” (oportunități/bariere în implementarea fazei a 2-a a proiectului). 
 Sesiunea  a continuat cu expunerea pachetului de lucru privind acțiunile de la nivel local 
și modul de organizare a Grupului Local de suport URBACT (ULG): identificarea 
coordonatorului local, stabilirea membrilor ULG, producerea termenilor de referință, întâlnirile 
locale ULG, pașii de urmat în producerea Planului Integrat de Acțiune (IAP), etc. Astfel, fiecare 
oraș partener a avut ocazia să discute cu factorii interesați de la nivel local, invitați sa participe 
la această sesiune de lucru și să identifice care sunt membrii cheie ai ULG și modul de 
implicare a acestora în acțiunile din cadrul proiectului. Din partea municipiului Bistrița factorii 
interesați care au participat la discuții au fost reprezentanți ai extensiei Bistrița a Universității 
Babeș-Bolyai, ai Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud și ai cluster-ului de mediu 
ICPE. 
 Expertul lider al proiectului a prezentat pe scurt informații referitoare la Planul Integrat de 
Acțiune (IAP), idei despre cum ar trebui să fie structurat documentul IAP Roadmap - ca prim 
instrument de lucru necesar în realizarea planului. A urmat un workshop în care fiecare oraș 
partener a schițat un draft al acestui document.    
 În data de 9 iulie 2020 întâlnirea a început cu o sesiune participativă pe tema nevoilor de 
instruire și expertiză din cadrul proiectului. Fiecare partener a răspuns la întrebările: care este 
ținta actuală a orașului spre zero carbon, ce strategii există deja la nivelul orașelor partenere, 
care sunt realizările așteptate la finalul proiectului, cum poate rețeaua zero carbon să sprijine 
fiecare oraș partener în realizarea obiectivelor zero carbon, etc.  
 Liderul de proiect a prezentat Planul de comunicare al proiectului, atât la nivelul rețelei 
cât și la nivel local, comunicarea și diseminarea în cadrul proiectului urmând a se realiza: online 
(Twitter, URBACT website), prin mass-media (comunicate de presă, articole), prin conferințe, 
seminarii, ateliere de lucru, etc.  
 A doua parte a zilei a fost împărțită în patru workshop-uri, fiecare fiind axat pe una din 
sub-temele identificate în faza 1 a proiectului, ca teme de interes general pentru parteneri.  
 În cadrul proiectului „Zero Carbon Cities” sunt programate a avea loc o serie de sesiuni 
de Masterclass, pe diferite teme de interes comun, în cadrul cărora vor fi invitați să participe și 
să prezinte experți externi și colaboratori ai proiectului.     
 Primele două sesiuni de Masterclass au fost organizate de liderul de proiect – 
Manchester și s-au desfășurat online în perioada 8 – 9 decembrie 2020. 



 Prima sesiune s-a axat pe prezentarea și înțelegerea țintelor climatice stabilite pe baze 
științifice și a modului în care orașele pot să își stabilească aceste ținte. A fost astfel prezentat 
ghidul de stabilire a țintelor climatice pe baze științifice pentru orașe, ghid lansat în luna 
noiembrie 2020,  de CDP (Carbon Disclosure Project), C40 cities, SBTN (Scinece Based Target 
Network), ICLEI etc. Acest ghid sprijină orașele să înțeleagă obiectivele/țintele climatice bazate 
pe știință, să selecteze o metodologie pentru stabilirea sau verificarea unei ținte, să acceseze 
instrumente și resurse pentru stabilirea unei ținte climatice, etc.     
 În cadrul celei de-a 2-a sesiuni a programului de Masterclass au fost prezentate politicile 
actuale ale UE privind neutralitatea carbonului cât și inițiativele și oportunitățile la care orașele 
europene se pot ralia în vederea atingerii țintei de orașe cu zero emisii de carbon.  
 Perioada de implementare: 02.09.2019 – 07.08.2022. 
Stadiu: în implementare. 
2.3. Proiect „Active Citizens”  
 În luna iunie 2019, Secretariatul URBACT a notificat partenerul lider al     proiectului 
Active Citizens cu privire la aprobarea primei faze a Reţelei. Proiectul se derulează în cadrul 
programului de finanţare URBACT III, Reţele de Planificare a Acţiunii. Faza a doua a 
proiectului, cea de implementare a început la data de 7 mai 2020 şi se va încheia la 7 august 
2022. 
 Municipiul Bistriţa este partener în cadrul proiectului alături de Agen (Franţa) – lider de 
proiect, Santa Maria da Feira (Portugalia), Kralove (Cehia), Tartu (Estonia), Saint-Quentin 
(Franţa), Cento (Italia) şi Dinslaken (Germania). 
 Proiectul se axează pe participarea cetăţenilor şi implicarea lor în politica locală, care 
trebuie să devină o obişnuinţă și un proces de colaborare între cetăţeni, administraţie şi aleşi 
locali. În plus, pentru angrenarea acestora în procesul decizional, se vor utiliza mijloace 
moderne de tehnologie a comunicării.  
 Subiectul comun al proiectului este creşterea gradului de participare şi implicare a 
cetăţenilor și găsirea echilibrului între democraţia reprezentativă şi cea participativă, inclusiv 
folosirea noilor instrumente digitale, fără a-i exclude pe cei care nu au acces la acestea. Fiecare 
dintre parteneri îşi va defini propria abordare conform nevoilor locale. 
În perioada 5-6 februarie 2020 a avut loc ultima întâlnire transnaţională din prima fază a 
proiectului, în Cento (Italia), în cadrul căreia partenerii au stabilit obiectivele şi termenele pentru 
înaintarea către Secretariat a aplicaţiei pentru faza a doua. Partenerul lider, Agen (Franţa), 
împreună cu expertul lider au prezentat studiile de caz realizate la fiecare dintre parteneri pe 
parcusul anului 2019. 

La fel ca în cazul celorlalte proiecte transnaţionale, contextul actual nu a mai permis 
deplasarea în străinătate, astfel încât toate întâlnirile din faza a doua s-au desfăşurat online. În 
perioada 1-2 iulie 2020 s-a desfăşurat prima întâlnire transnaţională, în care accentul s-a pus 
pe trecerea în revistă a întregului proiect, dar cu accent pe Roadmap IAP (Harta Planului 
Integrat de Acţiune) şi pe Acţiunile la Scară Mică care vor fi realizate în cadrul proiectului.  
Pe parcursul anului s-au realizat întâlniri lunare cu partenerii externi, pentru a se urmări stadiul 
implementării şi pentru a se discuta eventualele probleme apărute la nivel local sau al reţelei, 
datorate contextului epidemiologic. 

La nivel local, împreună cu membrii Grupului Local Urbact au fost stabilite obiectivele 
prioritare pe care se va axa Planul Integrat de Acţiune şi a fost realizată Harta Planului. 
Obiectivele prioritare sunt:  
1. Dezvoltarea culturii participative; 
2. Lărgirea şi diversificarea metodelor de implicare activă a cetăţenilor; 
3. Conectarea aleşilor locali cu cetăţenii; 
4. Construirea încrederii. 
În etapa următoare se vor stabili împreună cu Grupul Local care sunt Acţiunile la Scară Mică 
care vor fi implementate în cadrul proiectului, fiind pentru prima dată când în cadrul unui proiect 
de capitalizare au fost alocaţi bani pentru realizarea practică a acţiunilor.  

Perioada de implementare: 02.09.2019 – 07.08.2022. 
Stadiu: în implementare. 

2.4 URBACT e-University - prima „universitate” online URBACT  



Programul URBACT organizează la fiecare doi ani un eveniment de învățare interactivă 
la care sunt invitați să participe membrii rețelelor tematice aprobate de către programul 
URBACT. 

Deoarece municipiul Bistrița este partener în cadrul a două rețele tematice  URBACT: 
“Active Citizens” și “Zero Carbon Cities”, membrii din cadrul celor două echipe de proiect locale 
au participat la acest eveniment.   
Evenimentul a avut loc în perioada 15 septembrie – 8 octombrie 2020, cu participarea tuturor 
membrilor rețelelor tematice, a experților tematici și a experților lideri URBACT, fiind primul 
eveniment URBACT digital, live, la scară largă. 
  Evenimentul a fost structurat în opt sesiuni a câte două ore - incluzând discuții în plen și 
ateliere de grup și s-a întins pe o durată de o lună de învățare interactivă despre planificarea 
integrată a acțiunilor pentru dezvoltare urbană durabilă. 

 Universitatea online a fost o „călătorie” prin fiecare etapă a formulării unui plan local de 
acțiune integrat, de la implicarea părților interesate, analiza problemelor și co-crearea de idei, 
până la planificarea acțiunilor, vizualizarea rezultatelor și apoi la schimbul de cunoștințe.  

Pentru fiecare etapă a procesului, participanților le-a fost prezentată teoria în sesiunile 
plenare, apoi au avut ocazia să lucreze în grupuri mici pentru a putea pune teoria în practică, 
testând de fiecare dată un instrument specific diferit cât și noi moduri digitale de lucru. 
3. Programul European pentru Competitivitatea IMM-urilor – inițiativa Intelligent Cities 
Challenge 
3.1. Proiect Upgrade Bistritz Zentrum XXI century (Revitalizarea centrului istoric al Bistriței) 
 În perioada 27 februarie – 29 mai 2020, municipiul Bistrița a depus o aplicație în cadrul 
inițiativei Comisiei Europene Intelligent Cities Challenge (ICC), inițiativă finanțată de COSME, 
Programul European pentru Competitivitatea IMM-urilor, inițiativă care facilitează schimbul de 
bune practici între orașe din Uniunea Europeană, pentru o dezvoltare ecologică durabilă, 
utilizând tehnologii avansate. 

În cursul lunii iulie 2020, au fost selectate 88 de aplicații, 54 aplicații ICC noi, printre care 
municipiul Bistrița și alte 4 orașe din România: Arad, Galați, Iași și Timișoara, 26 orașe care au 
participat la Digital Cities Challenge (DCC), predecesoarea inițiativei ICC și 8 orașe mentor 
europene.  

Principalul obiectiv al proiectului este de a revitaliza centrul istoric al Bistriței, prin găsirea 
și dezvoltarea de soluții și tehnologii inteligente, verzi și sustenabile în termeni de renovare a 
clădirilor istorice, comerț, infrastructură stradală, evenimente, mobilitate, transformând centrul 
istoric într-o zonă de impact dedicată tinerilor bistrițeni. 

Municipiul Bistrița, alături de celelalte orașe implicate în program, beneficiază de orientări 
de înaltă calitate și personalizate din partea orașelor-mentor selecționate, a experților Comisiei 
Europene și a specialiștilor ICC, care oferă consiliere pe tematici adaptate celor mai mari 
probleme ale comunităților europene – fie că este vorba despre mobilitate, creștere ecologică, 
energie sau alte priorități locale.  

Partenerii municipiului Bistrița în cadrul proiectului sunt extensia Bistrița a Universității 
Babeș – Bolyai Cluj - Napoca, ca reprezentant al mediului academic și Camera de Comerț și 
Industrie a județului Bistrița – Năsăud, împreună cu Grupul de sprijin local format din 
comercianți activi în centrul istoric, reprezentând mediul de afaceri. 

În perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2020, a avut loc întâlnirea de debut a orașelor 
ICC, desfășurată online sub forma unui prim City Lab din cele 5, care vor avea loc pe durata 
celor 2 ani de parcurs ICC. În cadrul primului City Lab au fost prezentate obiectivele concrete și 
metodologia ICC, care urmăresc: 
• să ajute orașele să își planifice transformarea digitală prin crearea sau adaptarea unor 
strategii eficiente bazate pe nevoile reale ale părților interesate; 
• să sprijine orașele în dezvoltarea capacității și generarea impactului, atât prin câștiguri rapide 
inteligente, cât și prin proiecte mai mari pe termen lung; 
• să construiască o comunitate care se poate transforma într-o rețea auto-susținută pentru 
inovare și colaborare urbană. 

Pentru a atinge aceste obiective, ICC oferă o gamă largă de servicii de asistență: 
• consultanță adaptată fiecărui oraș în timpul discuțiilor personale și online; 



• găzduirea de evenimente de tip cross - city care să permită orașelor să învețe ca grup, să se 
antreneze reciproc și să creeze împreună soluții; 
• materiale digitale de învățare, cum ar fi instrumente online și note cu privire la cele mai bune 
practici pentru orașe inteligente, puse la dispoziție pe site-ul ICC și acces la servicii transversale 
constând în sesiuni de instruire în domeniile: 
• acces la finanțare; 
• achiziții publice inovative; 
• platformă open data; 
• marketplace. 

Parcursul ICC are 4 etape: 
1. Pregătire și evaluare – diagnosticarea nevoilor orașului, unde se situează orașul, încotro ar 
trebui să se îndrepte și cine ar trebui implicat pentru a ajunge acolo – septembrie 2020 – 
ianuarie 2021; 
2. Foaie de parcurs – elaborarea unui plan concret împreună cu comunitatea locală pentru a 
obține îmbunătățiri și implementarea unor acțiuni cu beneficii imediate – februarie 2021 – aprilie 
2021; 
3. Implementare: implementarea unor acțiuni mari, importante și vizualizarea rezultatelor – mai 
2021 – iulie 2022; 
4. Revizuire și calea de urmat: măsurarea succesului și angajarea în a menține legăturile și 
îmbunătățirile - august 2022 – septembrie 2022. 
Municipiul Bistrița va beneficia de expertiză pe două domenii:  
• economie verde și acorduri locale verzi; 
• tranziție verde și digitală în turism. 
Experții tematici vor oferi consultanță pentru următoarele două priorități: 
- Dezvoltarea unei strategii de turism inteligent și durabil a municipiului Bistrița, cu accent pe 
centrul istoric; 
- Reabilitarea clădirilor istorice, inclusiv transformarea lor în clădiri mai eficiente din punct de 
vedere energetic și mai ecologice. 
Până la sfârșitul anului 2020 au avut loc următoarele activități: 
- Identificarea stakeholderilor; 
- Participarea stakeholderilor la o serie de interviuri individuale; 
- Diseminarea proiectului prin intermediul website-ului Primăriei municipiului Bistrița și a paginii 
de Facebook ”Bistrita center shops”; 
- Workshop-ul dedicat stakeholderilor. 

Workshop-ul cu stakeholderii a avut loc în data de 16 decembrie 2020 și a reunit 
participanți din diverse asociații și instituții din municipiul Bistrița și județul Bistrița – Năsăud: 
Camera de Comerț și Industrie a județului Bistrița – Năsăud, Centrul Județean pentru Cultură 
Bistrița – Năsăud, Consiliul Județean Bistrița – Năsăud, Complexul Muzeal Județean Bistrița – 
Năsăud, Asociația ”Produs în Bistrița – Năsăud, extensia Bistrița a Universității Babeș – Bolyai, 
Hotel Metropolis, Copacul de Cafea, arhitecți locali, istorici, antreprenori și locuitori din centrul 
istoric. 

Pe parcursul seminarului au fost dezbătute interactiv problemele întâmpinate de 
municipiul Bistrița pe aspectele legate de reabilitarea clădirilor istorice și turism și prioritățile 
tematice ale municipiului Bistrița în cadrul proiectului Intelligent Cities Challenge. Au fost 
evidențiate aspectele pozitive ale ariilor tematice mai sus menționate, rezultate ca urmare a 
completarii anterioare a unui chestionar dezvoltat și lansat de inițiativa ICC. 

A urmat o sesiune pe marginea acțiunilor necesare a fi implementate pentru dezvoltarea 
unui proiect de succes și o sesiune ideatică de proiecte propuse de stakeholderii prezenți. 
După seminar, expertul lider al proiectului împreună cu echipa locală ICC Bistrița, au conturat 
viziunea preliminară ICC pentru Bistrița care umează a fi consolidată în cadrul workshop-ului de 
evaluare a nevoilor din data de 15 ianuarie 2021 la care vor participa și experții tematici 
desemnați de ICC pe prioritățile tematice ale municipiului Bistrița. 
2. Pregătirea dosarelor de finanţare pentru proiectele eligibile in ciclul de finanţare 2021-2027  
2.1. Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020 
2.1.1. Proiecte de infrastructură în domeniile mobilitate urbană și regenerare urbană  



 Ministerul Fondurilor Europene, prin intermediul AM POAT acordă sprijin financiar pentru 
pregătirea de proiecte de importanță strategică din următoarele 5 domenii: mobilitate urbană, 
regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare 
și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice/tabere școlare și Infrastructură și 
servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic. 
 Întrucât proiectele de infrastructură necesită perioade de timp de aproximativ 1-2 ani 
pentru pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice, prin POAT 2014 - 2020 este 
acordat sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a altor 
documentații necesare pregătirii și implementării unor proiecte de infrastructură din domenii de 
interes strategic național/regional/local și/sau a unor proiecte care fac parte din strategii/planuri 
de dezvoltare la nivel regional/local, finanțabile din fonduri europene acordate României în 
perioada de programare 2021-2027, în cadrul Politicii de coeziune în domeniile destinate 
mobilității și regenerării urbane.  
 Primăria municipiului Bistrița a solicitat finanțare prin POAT 2014-2020 pentru întocmirea 
documentației tehnico - economice și a altor documentații necesare pregătirii și implementării 
proiectelor “Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița” și “Regenerare urbană în zona 
Lac MHC”.  
 Documentațiile tehnice au fost selectate spre finanțare prin POAT. Agenția de Dezvoltare 
Regională Nord - Vest a încheiat un acord de parteneriat cu UAT Municipiul Bistrița, în calitate 
de solicitant de finanțare pentru elaborarea documentațiilor tehnice finanțate prin POAT 2014-
2020.  
 Municipiul Bistrița va depune toate diligențele pentru realizarea documentațiilor tehnico-
economice, inclusiv pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul POR 2021-2027 pentru cele 
două proiecte. 
2.1.1.1. Fișa de proiect “Coridor de mobilitate durabilă aferent Râului Bistrița” 
 Proiectul vizează reducerea emisiilor de carbon în municipiul Bistrița prin realizarea unui 
coridor de mobilitate urbană durabilă (Linia Albastră) care să conecteze zonele funcționale ale 
orașului pe malul stâng al râului Bistrița. 
 Obiectivul specific al proiectului este reprezentat de realizarea unui nou coridor de 
mobilitate urbană pe traseul DN17 – DJ154 (Sărata) – DC8G (Parc Industrial Bistrița Sud, str. 
Zăvoaie) – DJ173C (str. Mihai Viteazul) – str. Codrișor – DJ173 – DC8 – str. Valea Ghinzii – 
DN17 (Unirea), care să interconecteze zonele funcționale de pe malul stâng al râului Bistrița cu 
DN17 și cu zonele funcționale de pe malul drept al râului Bistrița. 
 Valoarea totală estimată a documentației tehnico-economice este de 1.977.142,86 lei, 
din care 1.937.600,00 lei - valoarea totală solicitată prin POAT și 39.542,86 lei cofinanțare la 
solicitarea din POAT. 
Stadiu: în implementare 
2.1.1.2. Fișa de proiect „Regenerare urbană în zona Lac MHC” 
 Proiectul urmărește dezvoltarea infrastructurii urbane verzi prin amenajarea terenurilor 
din zona lacului MHC, respectiv amenajarea/ modernizarea/refacerea spatiilor publice, în 
vederea îmbunătățirii calității vieții, a aspectului peisagistic al acestei zone, precum și pentru 
reducerea emisiilor de dioxid de carbon. 
 Obiectivul specific al proiectului vizează amenajarea/modernizarea/ refacerea spațiului 
public din zona lacului MHC pe o suprafață de aprox. 1,80 ha și crearea unei infrastructuri verzi 
în vederea reducerii poluării. 
 Valoarea totală estimată a documentației tehnico-economice este de 494,285.72 lei, din 
care 484,400.00 lei - valoarea totală solicitată prin POAT și 9,885.72 lei cofinanțare la 
solicitarea din POAT. 
Stadiu: în implementare 
2.1.2. Proiecte integrate pe domeniile de specializare inteligentă (Proiecte TIP A) 
2.1.2.1. Fișa de proiect “Centrul iNOVAre@Bistrița 2030”  
 Primăria municipiului Bistrița, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Bistrița - 
Năsăud, Universitatea Tehnică Cluj - Napoca, Asociația Cluj IT și S.C. Business Park Bistrița 
Sud S.R.L., a participat la apelul de preselecţie a portofoliului de proiecte integrate pe domeniile 



de specializare inteligentă (Proiecte TIP A - structuri de sprijinire a proiectelor de specializare 
inteligentă) cu fișa de proiect “Centrul iNOVAre@Bistrița 2030”. 
 Apelul a avut drept scop constituirea unui portofoliu de idei de proiecte din domeniile de 
specializare inteligentă RIS3 în regiunea Nord - Vest şi  sprijinirea acestora pentru a fi 
implementate cu succes în perioada de programare 2021 - 2027.  
 O primă etapă a acestui proces a fost preselecţia, obiectivul fiind acela de a oferi un 
cadru deschis în vederea identificării acestor idei de proiecte, printr-un proces transparent, 
bazat pe principiul egalităţii de şanse/ nediscriminării. 
 Fișa de proiect a fost cuprinsă în portofoliul de proiecte din domenii de specializare 
inteligentă din regiunea Nord-Vest publicată în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă Nord 
- Vest 2021 - 2027. 
 Municipiul Bistrița intenționează să depună Fișa proiectului “iNOVAre@Bistrita2030”, în 
vederea solicitării ajutorului de minimis pentru elaborarea documentației tehnico - economice 
pentru proiectul “iNOVAre@Bistrita2030”, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 
(POAT) 2014-2020, în cadrul Apelului de proiecte ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-
Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 
domeniul specializare inteligentă”. 
 Întrucât potrivit Ghidului solicitantului simplificat, unitățile  administrației  publice  locale 
pot beneficia de sprijin din resursele financiare administrate de către ADR-uri,  alocate  prin 
contractul  de  finanțare  conform  schemei,  doar în parteneriat  cu  universități,  institute  de  
cercetare,  ONG,  alte  entități  publice  sau  private  de cercetare-dezvoltare-inovare, 
microîntreprinderi / întreprinderi mici, mijlocii și mari, Municipiul Bistrița, în calitate de lider de 
proiect (Partener 1) a organizat în perioada 7 – 14 decembrie 2020 procedura de selecţie a unui 
partener (Partener 2), entitate juridică de drept privat pentru încheierea unui Acord de 
parteneriat, în vederea elaborării, depunerii și implementării proiectului iNOVAre@Bistrita2030.  
 Comisia de evaluare a dosarelor de participare a analizat documentele depuse de 
Asociația Cluster Ecoinovativ pentru un Mediu Sustenabil (CLEMS) și a decis acceptarea 
dosarului de participare, între Municipiului Bistrița și Asociația CLEMS fiind încheiat un acord de 
parteneriat pentru elaborarea, depunerea și implementarea proiectului “iNOVAre@Bistrita2030”. 
 Prin proiect se urmărește realizarea Centrului iNOVAre@Bistrita 2030 - o structură 
strategică la nivel local și regional de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă care va 
avea funcțiuni de incubare, accelerare, inovare, dezvoltare de noi modele de afaceri și alte 
servicii conexe de sprijinire a afacerilor, etc.   
 Obiectivul general al proiectului este de a contribui la reducerea ecartului de dezvoltare  
a Regiunii Nord - Vest faţă de regiunile mai dezvoltate, prin sprijinirea inovării și creșterii 
competitivității în cadrul firmelor din Bistrița în domenii de specializare inteligentă, bazată în 
special pe exploatarea tehnologiilor digitale și pe dezideratul utilizării raţionale şi eficiente a 
resurselor conform principiilor economiei circulare.  
 Obiectivele specifice sunt reprezentate de: 
- Crearea și operaționalizarea unei structuri noi Centrul iNOVAre@Bistrița 2030, care să sprijine 
inovarea și competitivitatea în domeniile de specializare inteligentă;  
- Facilitarea cooperării și colaborării între actorii locali interesați și capabili de a dezvolta 
produse și soluții inovative; 
- Consolidarea acțiunilor strategice RIS3 la nivelul municipiului Bistrița prin intermediul Centrului 
iNOVAre@Bistrița 2030 - cercetare & dezvoltare &inovare care țintește domeniile prioritare RIS 
3 la nivel regional.  
 Centrul iNOVAre@Bistrița 2030 va fi o structură nouă, edificată și operaționalizată atât în 
cadrul parcului industrial existent cât și într-o locație din interiorul municipiului Bistrița pentru a 
crea o sinergie dar și accesibilitate pentru companiile care deja funcționeaza în municipiu.   
 Buget: bugetul estimat solicitat din POAT pentru elaborarea documentațiilor tehnico-
economice pentru proiectul “iNOVAre@Bistrita2030”, constând în: studiu de fezabilitate, studii 
de teren (geotehnic, topografic, hidrologic) și plan de afaceri, este de 333.580 lei. 
 Stadiu: fișa de proiect va fi transmisă la ADR Nord - Vest în vederea participării la 
procedura de selecție pentru finanțarea documentației tehnico-economice prin POAT. 
 



F. Proiect “Centrul de Informare Europe Direct Bistriţa” 
Proiectul este implementat de Camera de Comerț și Industrie Bistrița – Năsăud în 

parteneriat cu Primăria municipiului Bistriţa şi Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud. Activităţile 
centrului sunt finanţate în proporție de 50% de către Comisia Europeană prin reprezentanţa sa 
din România şi 50% din fonduri proprii, constituite din aportul organizaţiei şi sprijinul financiar 
acordat de Consiliul Local al municipiului Bistriţa și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. 
Anul 2020 a reprezentat cel de-al treilea an de implementare din mandatul cu numărul 4 al 
Centrului Europe Direct Bistriţa - parte a reţelei europene de informare a Comisiei Europene. 
Misiunea Centrului Europe Direct Bistrița este de a contribui la sporirea capacității de 
comunicare a Comisiei Europene privind politicile și inițiativele Uniunii Europene de interes 
direct pentru cetățeni, în special pentru cei cu nevoi generale de informare, în scopul implicării 
cetățenilor la nivel local și regional, prin sinergii și coordonare sporite cu celelalte rețele de 
informare și asistență ale Comisiei care acoperă domenii politice specifice concentrate asupra 
agendei Comisiei. 

Scopul centrului este de a asigura celor 300.000 de cetățeni din județul Bistrița-Năsăud, 
atât un acces facil la informații cu privire la proiectul European, politici și inițiative cu impact 
asupra vieții lor de zi cu zi, cât și o comunicare consistentă, pentru a-i angaja într-un dialog 
interactiv și proactiv localizat într-un mediu constant de comunicare.  
Activitățile centrului pentru anul 2020 au fost gândite astfel încât să se poată constitui în 
veritabile resurse de creștere a încrederii cetățenilor județului Bistrița-Năsăud în Uniunea 
Europeană și să crească nivelul de conștientizare al acestora privind beneficiile apartenenței 
României la Uniunea Europeană.  

Ele au luat forma dezbaterilor, concursurilor și altor acțiuni de comunicare cu vizibilitate 
mare în comunitate, ținând cont  și de contextul pandemiei de coronavirus. 
Europe Direct Bistriţa acţionează ca un prim punct de contact al Uniunii Europene cu cetăţenii, 
furnizând informaţii despre Uniunea Europeană într-un mod neutru, corect şi transpartinic, fără 
discriminare, tuturor categoriilor de cetăţeni, în mod adecvat nevoilor fiecărui vizitator sau grup.  

Modalităţile de furnizare a informaţiilor sunt: 
- Direct la sediu, telefon, scrisori sau fax, e-mail sau cu ajutorul formularului on-line disponibil pe 
site-ul Centrului (www.europedirectbistrita.ro/formular.php);  
- Site-ul web propriu (www.europedirectbistrita.ro);  
- Newsletterul editat de Centru;  
- Reţele sociale:  
         - Facebook (www.facebook.com/EuropeDirectBistrita);  
                  - Twitter ( https://twitter.com/CEDBN). 
- Youtube (www.youtube.com/user/ EuropeDirectBistrita). 
Centrul a fost deschis publicului larg cinci zile pe săptămână, timp de 20 de ore, după următorul 
program: Luni – Vineri: 10.00 – 14.00.  

În data de 27 ianuarie 2020 a fost prezentat Planul de acţiune al Centrului Europe Direct 
Bistriţa, aprobat de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România.  

Pentru anul 2020, obiectivul general al CIED a fost acela de a contribui la creşterea şi 
consolidarea procesului de comunicare prin combinarea creativă a informaţiilor, sensibilizând 
publicul cu privire la Uniunea Europeană și noile priorități ale acesteia.  
La eveniment au fost prezenţi parteneri şi colaboratori ai Centrului Europe Direct Bistrița din 
rândul instituţiilor publice şi mass-media. 

Prezentăm în continuare o sinteză a celor mai importante evenimente organizate de 
Centrul Europe Direct în cursul anului 2020: 
1. Campania "Economia lineară versus Economia circulară" 
1.1. Curs Self-Learning „Lumea ca un cerc perfect: economia circulară va schimba planeta”- 
sesiunea 1. 

Centrul de Informații Europe Direct Bistrița, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic 
Bistrița-Năsăud, a organizat un program de formare online, gratuit, în perioada 11-26 februarie 
2020, în cadrul căruia un număr de 23 de cadre didactice au avut posibilitatea de a dobândi 
competențe în domeniul economiei circulare de a-și însuși instrumente educaționale care vor fi 
aplicate în cadrul activităților educative. Scopul organizării activității educative pentru cadrele 



didactice a fost de a le pregăti pentru nivelul de conștientizare al elevilor cu privire la politicile 
Uniunii Europene și de a contribui la o trecere mai lină a generațiilor viitoare la o economie a 
viitorului. Participanții au învățat mai multe despre economia circulară, au aflat că o astfel de 
schimbare are beneficii cum ar fi: reducerea presiunii asupra mediului, protejarea resurselor 
naturale,  încurajarea inovării și creșterea numărului de locuri de muncă, abordând proactiv  
provocarea de a transmite mai departe informațiile înspre elevii pe care îi instruiesc, învățându-i 
ce înseamnă să recicleze, să reutilizeze, să repare, etc. 

În data de 03 martie 2020, a avut loc festivitatea de înmânare a certificatelor de absolvire 
a cursului „Lumea ca un cerc perfect: economia circulară va schimba planeta”, ca urmare a 
finalizării programului de formare. 
1.2. Educație de la liniar la circular ”Introducere în economia circulară” sesiune 1&2 
În data de 05.06.2020 au fost transmise către 23 de cadre didactice participante la sesiunea de 
formare non formală pentru profesorii diriginți  „Lumea ca un cerc perfect: economia circulară va 
schimba planeta”, materiale informative create de către echipa CIED în domeniul economiei 
circulare, în vederea diseminarii către elevii claselor a IX-a și a X-a din liceele și școlile 
profesionale din județul Bistrița-Năsăud. Prin această  activitate au fost diseminate  informatii 
către un număr de  877 elevi, urmărindu-se astfel  dezvoltarea competențelor în înțelegerea 
importanței implicării civice în acțiuni ce vizează parcurgerea drumului spre o eră circulară, de 
la linear la circular, ce contribuie la îndeplinirea unei importante priorități a Comisiei  „Un pact 
ecologic  european”. 
 
2. Conferința - Femeia, vectorul inovației  

În data de 23 iunie 2020, a avut loc  evenimentul - Femeia, vectorul inovației, organizat 
de CIED Bistrița,  un eveniment de socializare față în față,  într-un cadru la care au participat 
persoane pasionate de un stil de viață sănătos, de mediul înconjurător, de sănătatea cetățenilor 
și a planetei, teme care sunt interconectate. 

Un număr de 20 de doamne prezente în sală, reprezentând mediul antreprenorial din 
Bistrița-Năsăud, au socializat și au făcut schimb de păreri, abordând teme precum un stil de 
viață sănătos și amplificând discuțiile înspre domenii precum calitatea alimentelor și siguranță 
produselor, economie și gen - ideologia de gen, antreprenoriatul în domeniul artei, precum și 
noile modele de afaceri circulare prin implicarea femeilor europene în viața de familie și carieră. 
 
3. Campania Viitorul Europei 
3.1. Sărbătoarea Europei - online 

Ziua Europei a fost sărbătorită, în timpul pandemiei COVID-19, prin organizarea a două 
competiții „concurs de afișe digitale: Pactul Verde European în viziunea mea” și concurs de 
eseuri cu tema „Solidaritatea cetățenilor Uniunii Europene privind Covid-19”. 

Concursul „Pactul Verde European în viziunea mea” desfășurat între 16 martie - 27 
aprilie 2020, a fost deschis tuturor elevilor de liceu din județul Bistrița-Năsăud și a implicat 
crearea, de către participanți, a unui poster pentru a surprinde prin imagini digitale eforturile 
Uniunii Europene în domeniul ecologic și responsabilitatea tinerilor față de factorii distructivi ai 
mediului, prin atitudini prietenoase față de acesta. La concurs au fost înscrise 8 afișe. Toate 
lucrările au fost evaluate de un juriu de experți iar premiile au fost acordate pentru 2 afișe locul 
3, fiind la egalitate cu 81 de puncte, un afiș pentru locul doi - 86,67 puncte; și un afiȘ pentru 
primul loc, 98 de puncte. Toate afișele din concurs sunt prezentate pe pagina web a CIED 
Bistrița - Năsăud. 

Cel de-al doilea concurs „Solidaritatea cetățenilor Uniunii Europene privind Covid-19”, 
desfășurat în perioada 28 aprilie - 5 mai 2020, a fost deschis tuturor elevilor de liceu și tinerilor 
din județul Bistrița-Năsăud și a implicat realizarea, de către participanți, a unui eseu scurt și 
creativ pentru susținerea luptei prin solidaritatea împotriva noului coronavirus. 11 lucrari au fost 
înscrise în concurs. Toate lucrările au fost evaluate de un juriu de experți iar premiile au fost 
acordate la două categorii de vârstă: 10-16 ani - locul trei 67,67 puncte, locul doi 69,33 puncte 
și pe primul loc 83 puncte și 16-25 ani - locul trei 74,67 puncte, locul doi 76,67 puncte și primul 
loc 85 puncte. Pentru fiecare categorie a  fost acordat câte un premiu de creativitate. 



Pe 9 mai 2020, cu ocazia Zilei Europei, a avut loc ceremonia de premiere a participanților 
la cele două competiții organizate de CIED Bistrița. Evenimentul a avut loc online, pe pagina de 
Facebook a CIED Bistrița, începând cu ora 12. Cel puțin 22 de participanți au fost prezenți la 
evenimentul online, iar conform statisticilor de pe Facebook, 832 de persoane au vizualizat 
materialele postate în cadrul acestei acțiuni. 
 
4. Campania Europa Digitală 
4.1.Webinar „Vulnerabilități de securitate cibernetică” 

În data de 18 iunie 2020 CIED Bistrița, în parteneriat cu clusterul Cluj IT și DIH44S, a 
organizat webinarul „Vulnerabilități de securitate cibernetică”, prin intermediul căruia ne-am 
propus să conștientizăm persoanele interesate cu privire la evaluarea și gestionarea  riscurilor, 
răspunzând astfel îngrijorării  antreprenorilor și instituțiilor față de înmulțirea atacurilor 
cibernetice, a comportamentelor rău-intenționate, care urmăresc subminarea integrității și a 
securității conducând la un sentiment de teamă, nesiguranță și vulnerabilitate pentru etapa de 
transformare digitală a economiilor. Pentru găsirea soluțiilor optime la problemele participantilor 
am avut alături doi invitați, experți în acest domeniu: Prof. Dr. Ing. Stelian Brad – Președinte 
Cluster Cluj IT, consultant pentru Strategia națională de digitalizare și specializare  inteligentă; 
Dr. Ing. Ciprian Oprisa – Cercetător la Bitdefender, Leader technic Malware – Cercetător la 
Bitdifender. 

Evenimentul s-a desfășurat online,  pe  platforma ZOOM, începând cu ora 11.00 și a fost 
transmis live pe pagina de facebook  https://www.facebook.com/EuropeDirectBistrita/. Cel puțin 
33 de participanți au fost prezenți la evenimentul online. 
Acest webinar a avut un impact asupra celor 33 de participanți direcți care au devenit 
multiplicatori de informații. În urma transmiterii  LIVE pe pagina de Facebook a centrului, 
acțiunea a inregistrat un numar de 377 vizualizari. 
 
5. Campania Europa deschizătoare de drumuri 
5.1.Webinar #1 cu tema Managementul deșeurilor  

În data de 30 iunie 2020 CIED Bistrița a organizat un webinar ce a avut ca tema de 
discuție ”Managementul deșeurilor”. Prin intermediul acestei acțiuni s-a urmărit transmiterea 
unui impuls care să vibreze în deciziile pe care tinerii și locuitorii județului Bistrița-Năsăud le iau 
în ceea ce privește implicarea în managementul deșeurilor, pentru a diminua impactul acestora 
asupra mediului înconjurător. În cadul evenimentului au fost invitate persoane cu experiență în 
acest domeniu: doamna Aida Szilagy- Președinte la Centrul Național pentru Producție și 
Consum Durabile, care a transmis informații noi referitoare la legislația în domeniul 
Managementul deșeurilor iar domnul Pascalina Cristian – director la  S.C. SUPERCOM S.A.- 
filiala Bistrița a transmis informații legate de colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor în 
județul Bistrița-Năsăud. 

Evenimentul s-a desfășurat online,  pe  platforma ZOOM, începând cu ora 11.00 și a fost 
transmis live pe pagina de facebook https://www.facebook.com/EuropeDirectBistrita/. Cel puțin 
22 de participanți au fost prezenți la evenimentul online. Acest webinar a avut un impact asupra 
celor 22 de participanți direcți care au devenit multiplicatori de informații. În urma transmiterii 
LIVE pe pagina de Facebook a centrului, acțiunea a avut un număr de 196 de vizualizări. 
 
6. Acţiuni organizate în parteneriat cu alte CIED, în special cu cele din Regiunea de Nord-Vest: 

În cel de al doilea semestru al anului 2020 ED Bistrița a colaborat cu ED Maramureș 
pentru realizarea a două acțiuni după cum urmează: 
6.1. Platforma ZOOM 

La data de 5 octombrie 2020, împreună cu Centrul Europe Direct Maramureș, a avut loc 
evenimentul online „Ziua Educației – educația și digitalizarea”, din campania „Ce face Europa 
pentru mine?”. Centrul ED Maramures a realizat un montaj cu evenimentele organizate de 
centru în ultimii 3 ani. Doamna Monica Mureșan, coordonatorul Europe Direct Bistrița, a 
prezentat modul în care competențele digitale schimbă angajabilitatea europenilor, care sunt 
nevoile pieței și cum ne putem adapta. A fost prezentat modul în care programul Erasmus+ a 
sprijinit proiectul educațional ”EVTRE@VET”, care include Fundatia CDIMM Maramureș ca 



Partener și proiectul ENG@GE condus de catre Camera de Comerț și Industrie Bistrița - 
Năsăud.  Ultima prezentare a avut ca subiect ultimele evoluții la nivelul UE legate de crearea 
unui Spațiu European al educației și Planul de acțiune pentru educația digitală, cu principalele 
priorități ale acestor demersuri și acțiunile care vor fi întreprinse de Comisie, Consiliu, Statele 
Membre, în parteneriat cu mediul privat, cel universitar și alți actori locali.  
6.2. Platforma ZOOM - Dezbaterea “Europa mai aproape de oameni”  

Centrul de Informare Europe Direct Bistrița s-a alăturat inițiativei globale We, the Internet, 
ca partener regional al GEYC - Group of the European Youth for Change, coordonatorul 
proiectului în România. 

În cadrul acetui proiect ED Bistrița - Năsăud a inițiat un proces de informare a cetățenilor 
din județul Bistrița - Năsăud pentru a participa la evenimente create sub  brandul European 
Digital Youth Summit - #EDYS20  

Evenimentele au avut loc online, timp de 3 zile, între 8-10 octombrie 2020, cu o 
componentă internațională (8 octombrie 2020) și ateliere de lucru (9 și 10 octombrie) dedicate 
exclusiv participanților români. Proiectul s-a adresat cetățenilor români de toate vârstele, cu 
educație și ocupații diferite. 
 
7. Concursul podoabe de Crăciun 

CED Bistrița - Năsăud a planificat și realizat un concurs inedit și ad-hoc pentru a explora 
împreună cu tinerii unele elemente legate de Pactul verde European. 
Cerința: transformarea unor CD-uri și DVD-uri vechi, care nu își mai găsesc utilitatea de zi cu zi, 
folosind materiale reciclabile prietenoase cu mediul (ex. hârtie, lână, fibre naturale, deșeuri de 
țesături, globuri vechi ciobite, etc.) într-un obiect cu scop nou, decorațiune pentru bradul de 
Crăciun. 

Concursul a avut loc în perioada  25 noiembrie – 21 decembrie iar premierea a avut loc 
online la data de 22 decembrie. 

S-au înscris în concurs și au depus lucrări un număr de 45 de copii cu vârsta între 12-16 
ani, fiind acordate 3 premii și două mențiuni. 
 
8. Campania "Economia lineară versus Economia circulară" 
8.1. Curs Self-Learning „Lumea ca un cerc perfect: economia circulară va schimba planeta”- 
sesiunea 2 

Centrul de Informații Europe Direct Bistrița, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic 
Bistrița-Năsăud, a organizat  al doilea program de formare online, gratuit, în perioada 29 
septembrie -14 octombrie 2020, în cadrul căruia un număr de 19 cadre didactice au avut 
posibilitatea de a dobândi competențe în domeniul economiei circulare și de a-și însuși 
instrumente educaționale pe care le pot aplica în cadrul activităților educative. Acest eveniment 
a încheiat, cu succes, acțiunea de formare promovată de EDIC BN pentru cadre didactice din 
municipiul Bistrița și din județ, în anul 2020.  
8.2. Educație de la liniar la circular ”Introducere în economia circulară” sesiunea 3&4 

Ca și la primele două sesiuni, cele 19 cadre didactice care au finalizat cursul „Lumea ca 
un cerc perfect: economia circulară va schimba planeta”, au primit materiale informative create 
de către echipa CIED în domeniul economiei circulare, în vederea utilizării lor pentru  elevii 
claselor a IX-a și a X-a din liceele și școlile profesionale din județul Bistrița-Năsăud. Prin 
această  activitate au fost transmise  informații către elevi, urmărindu-se astfel  dezvoltarea 
competențelor în înțelegerea importanței implicării civice în acțiuni ce vizează parcurgerea 
drumului spre o economie circulară ce contribuie la îndeplinirea unei importante priorități a 
Comisiei  „Pactul ecologic  european”. 
 
9. Campania Viitorul Europei 
9.1. Școala de Vară pentru tineri „Fii Eco-responsabil” 

Ca în fiecare an, EDIC BN în parteneriat cu Liceul de Arte Corneliu Baba și cu Liceul 
Natalia Dadiani din Republica Moldova au organizat o școală de vară pe teme legate de 
economia circulară. Școala de vară s-a  desfășurat în perioada 17 - 25 august 2020 și a cuprins 
ateliere educaționale și de creație online și un concurs de creație, gândit pentru a sublinia 



importanța economiei circulare pentru cetățeni și comunități, ca parte a Pactului Verde 
European. În cadrul concursului, fiecare participant a ales un obiect al cărui ciclu de viață inițial 
s-a încheiat și din acesta a realizat un obiect nou cu un nou ciclu de viață, transformare 
realizată prin folosirea de materiale reciclabile. 

Evenimentul a debutat online, pe platforma Webex, la data 17 august 2020, cu un atelier 
de formare în domeniul economiei circulare, urmat de ateliere de creație în care tinerii și-au 
dezvoltat abilitățile creative prin utilizarea elementelor digitale. Lecțiile învățate în cadrul 
atelierelor au fost utilizate pentru creațiile din cadrul concursului care s-a  finalizat în 25 august 
2020, cu premierea câștigătorilor.  
9.2. Dezbatere privind discursul doamnei Ursula von der Leyen 

Evenimentul a avut loc pe terasa restaurantului Villa, din Bistrița, cu respectarea 
condițiilor de siguranță și cu distanțarea socială specificată de reglementările în vigoare. Pentru 
participanți au fost pregătite materiale promoționale care au fost oferite de ED BN pentru 
marcarea evenimentului. 
 
10. Campania Europa Digitala 
10.1. Seminar – Atuurile  digitalizării  

„Tehnologiile digitale, în special inteligența artificială, transformă lumea într-un ritm fără 
precedent, iar următoarea generație de viitori antreprenori ”trebuie să țină pasul pentru a 
contribui la modul în care comunicăm, trăim și lucrăm.” (Ursula Von der Leyen). 
Seminarul web „Avantajele digitalizării”, parte a campaniei Digital Europe, a fost organizat sub 
marca Europe Direct, de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud în parteneriat cu 
compania Holisun S.R.L, apreciată în produsele și serviciile IT.  
10.2. Școala de vară „dIAloguri pentru viitor” 

Centrul Europe Direct Bistrița, în parteneriat cu centrele Europe Direct Argeș și 
București, a organizat în perioada 24-27 august 2020 Școala de vară „dIAlog pentru viitor ”, un 
eveniment care a găzduit dezbateri online, la care au participat 19 tineri, voluntari ai centrelor 
implicate, din care 5 persoane au fost nominalizate de EDIC Bistrița. Evenimentul, care a avut 
loc online pe platforma Webex, cu următorul program: 24 august 2020 - sesiune de instruire în 
domeniul inteligenței artificiale oferită de un tânăr antreprenor Vlad Măcelaru, 25 și 26 august - 
ateliere de învățare experiențială asigurate de Natalie Ester, pentru dezvoltarea abilităților de 
comunicare în spațiul public, gândire critică și raționament logic. 
11. Dezbatere “Europa deschizătoare de drumuri”  

Odată cu evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni, care a avut loc în data de 27 
noiembrie 2020, Centrul EDIC Bistrița a organizat și o dezbatere pe tema Pactului Ecologic 
European numită “Gandește verde”, la care au fost invitați studenți ai Universității Babeș Bolyai 
din Bistrița. Dezbaterea a fost organizată pe platforma webex, în data de 27.11.2020.  
II. Implementarea Planului de acțiuni de îmbunătățire CAF 2019-2021 pentru eficientizarea 
activității Primăriei municipiului Bistrița  
 Planul de acțiuni de îmbunătățire CAF 2019-2021 pentru eficientizarea activității Primăriei 
municipiului Bistrița a fost elaborat în cadrul Proiectului „Optimizarea proceselor orientate către 
cetăţeni prin implementarea Instrumentului CAF la nivelul Primăriei Municipiului Bistriţa”, cod 
MySMIS 120599, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. 
  Proiectul a vizat modernizarea şi eficientizarea sistemului de management al Primăriei 
municipiului Bistriţa, în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor orientate către cetăţeni, prin 
implementarea CAF și îmbunătăţirea abilităţilor în domeniul CAF pentru 60 de persoane din 
cadrul instituției. 

CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) este 
un instrument de management al calității implementat etapizat, care identifică trăsăturile 
specifice de ale unei organizații din sectorul public cu scopul de a îmbunătăți performanța 
respectivei organizații, iar scopul implementării CAF este de a elabora un plan de îmbunătățire 
instituțională.  

Planul de acțiuni de îmbunătățire CAF 2019 – 2021 pentru eficientizarea activității 
Primăriei Municipiului Bistrița a fost aprobat prin Dispoziția primarului municipiului Bistrița nr. 
540/16.12.2019.  



Planul cuprinde 5 domenii majore de îmbunătățit și 62 de acțiuni de îmbunătățire, care 
sunt implementate de către direcțiile și serviciile primăriei, conform responsabilităților stabilite.  

Elaborarea Planului de acțiuni prezintă câteva caracteristici specifice: 
- este bazat pe dovezi și informații furnizate în urma procesului de autoevaluare, din perspectiva 
evaluatorilor voluntari/angajaților instituției; 
- se bazează pe punctele tari ale instituției identificate în procesul de autoevaluare; 
- integrează acțiuni de îmbunătățire care vizează funcționarea sistemică a UAT Municipiul 
Bistrița; 
- propune acțiuni adecvate de îmbunătățire pentru domeniile identificate în procesul de 
autoevaluare.  
Implementarea planului de acțiuni constituie un obiectiv prioritar al primăriei, inclus în listele cu 
obiective prioritare ale direcțiilor din cadrul primăriei și a serviciilor publice din subordinea 
consiliului local. 

Monitorizarea implementării Planului de acțiuni este realizată de către  comisia de 
monitorizare, prin rapoarte de progres semestriale întocmite de responsabilii cu implementarea 
planului de acțiuni și avizate de către conducerea direcției respective, pe baza indicatorilor 
cantitativi/calitativi prevăzuți în plan, ținându-se cont și de sursele de verificare a acestora. 

Anual se va realiza un Raport de evaluare care va prezenta modul în care a fost 
implementat Planul de acțiuni.  Pentru a observa impactul măsurilor luate şi pentru a identifica 
noile priorităţi de îmbunătățire continuă, se va relua ciclul de autoevaluare, după o perioadă de 
2 ani de la prima aplicare. 
 
III. Programul anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului 
Bistriţa, pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza legii nr. 350 din 2 decembrie 2005  

Primăria municipiului Bistrița a sprijinit financiar și în anul 2020 proiectele inițiate de 
persoanele fizice şi persoanele juridice fără scop patrimonial, asociaţiile, fundaţiile și cultele 
religioase recunoscute conform legii, care activează în folosul comunităţii municipiului Bistriţa şi 
propun desfăşurarea unor acţiuni sau programe care să contribuie la interesul public local al 
municipiului Bistriţa în domeniile specificate în Programul anual al finanţărilor nerambursabile.  
Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă s-a realizat în concordanţă cu Programul 
anual, în limita fondurilor publice alocate de Consiliul Local al municipiului Bistriţa pentru fiecare 
domeniu cuprins in Programul anual: tineret, protecţia mediului, sport, cultură, educaţie, social, 
relaţii internaţionale şi interdisciplinar.  
Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 37/27.03.2020 au fost aprobate 25 de 
proiecte în valoare totală de 295.148,04 lei, în vederea finanțării de la bugetul local al 
municipiului Bistrița pe anul 2020 conform Legii nr. 350/2005, din care au fost implementate 17 
proiecte, fiind alocată efectiv suma de 191.899,58 lei.  
Între Consiliul Local al municipiului Bistriţa şi solicitanţii selectaţi s-au încheiat contracte de 
finanţare, care au fost monitorizate de către direcţiile şi serviciile de specialitate din cadrul 
Primăriei municipiului Bistriţa.  
Situația centralizatoare la finalul anului 2020 este prezentată în tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. 

Domeniu Număr 
proiecte 
aprobate 

Număr 
proiect

e 
implem
entate 

Valoare 
aprobată 

 - lei - 

Suma 
plătită 
efectiv 
- lei - 

Suma 
neutilizată 

- lei - 

Responsabil 
monitorizare 

1. Tineret 3 2 28.600 13.560,96 15.039,04 Direcţia 
Educaţie, 
Turism  

2.
  

Sport 3 3 43.430,04 42.895,28 534,76 Direcţia 
Educaţie, 
Turism  

3 Educaţie 3 0 28.000 0 28.000 Direcţia 
Educaţie, 



Turism  

4 Protecţia 
mediului 

2 2 28.500 13.438,35 15.061,65 Direcţia 
Integrare 
Europeană  

5 Relaţii 
internaţionale 

2 1 15.000 8.371,02 6.628,98 Direcţia 
Integrare 
Europeană  

6 Interdisciplinar 4 2 47.318 20.033,97 27.284,03 Direcţia 
Integrare 
Europeană  

7 Social 4 3 47.300 39.000 8.300 Direcţia de 
Asistență 
Socială 

8 Cultură 4 4 57.000 54.600 2.400 Centrul 
Municipal 
de Cultură 
“George 
Coşbuc” 

Total 25 17 295.148,04 191.899,58 103.248,46  

 
La finalul exercițiului bugetar, direcţiile şi serviciile responsabile cu monitorizarea 

proiectelor au transmis Direcției Integrare Europeană informații cu privire la contractele de 
finanţare nerambursabilă monitorizate de direcția/serviciul respectiv, pe care le prezentăm în 
continuare. 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
beneficiar 

Denumire 
proiect 

Domeniu Descrierea activităţilor Valoarea 
finanţării de 
la bugetul 

local alocată 
efectiv 
- lei - 

1 Asociația 
Clubul 
Sportiv 
“Schreiner” 

Sport și 
distracție 
pentru tineri 

Tineret Pădurea Schullerwald a 
fost  centrul unor 
activități de sport și 
recreere derulate 
săptămânal pe perioada 
vacanței de vară (2 luni, 
în fiecare sâmbătă din 18 
iulie – 5 septembrie). Au 
avut loc întreceri de 
badminton, volei, 
orientare turistică, biking, 
tir cu arcul etc. 
Participanții au primit 
diplome, cupe, medalii, 
echipament sportiv, apă, 
suc. 

9.960,96 

2 Asociația 
Creative 
Ideas of 
Youth People 
to Society 

Profesorul 
financiar 

Tineret Proiectul și-a  propus să 
realizeze în rândul 
tinerilor din municipiul 
Bistrița o informare 
completă în zona de 
educație financiară și 
antreprenoriat, în special 
pe Facebook prin  

3.600 



#share. Această 
informare a vizat tehnici 
și metode de prezentare 
într-o manieră ușoară de 
înțeles pentru tineri, cu 
scopul de a înțelege 
importanța educației 
financiare, capacitatea 
de a întocmi un plan de 
afaceri și pregătirea unui 
studiu pentru simularea 
deschiderii unui 
business. S-a realizat un 
ghid ,,Profesorul 
financiar“, material ce a 
fost distribuit celor 100 
de tineri vizați în proiect. 
S-au  desfășurat activități 
de networking, de 
dezvoltare a abilităților 
selfemployement, pentru 
care au fost utilizate 
instrumente de conectare 
atât în mediul online cât 
și față în față pe toată 
perioada proiectului dar 
și după finalizare.   

3 Asociația 
C.S. Karate 
Bistrița 

Sportul de 
performanță 

Sport Au fost organizate și s-a 
participat la două stagii 
de pregătire sportivă și 
avansare cu 40 de 
persoane și s-a participat 
la o competiție majoră – 
Campionatul Național de 
Karate Kyokushin cu 10 
sportivi de performanță și 
2 antrenori. (septembrie 
2020). 

13.872 

4 Pop Sorin Ilie Reprezentarea 
Municipiului 
Bistrița în 
Campionatul 
Motorcycle 
Racing 
Championship 
MotoRC, 
Motociclism 
Viteză 

Sport  Sportivul a participat la 3 
etape din Campionatul 
Motorcycle Racing 
Championship MotoRC, 
Motociclism Viteză – 
Adâncata, Serres 
(Grecia) și Adâncata 
unde a reprezentat 
municipiul, fiind clasat 
între primii 10 sportivi. 
(iunie – august 2020) 

14.023,28 

5 Clubul 
Sportiv Ilyo 

Sprijinirea 
performanței 
sportive în 
disciplina 
olimpică 
Taekwondo 

Sport Proiectul și-a propus 
îmbunătățirea 
performanțelor sportive 
la disciplina olimpică 
Taekwondo W.T. în 
cadrul Clubului Sportiv 

15.000 



WT Ilyo, prin achiziționarea 
de echipamente și softuri 
necesare 
antrenamentelor pentru 
pregătirea sportivilor. 

6 Organizația 
Națională 
Cercetașii 
României – 
Filiala Oscar 
Skrabel 
Bistrița 

Eco scouts 
adventure 

Protecția 
mediului 

Proiectul a vizat 
organizarea unor acțiuni 
de promovare a 
protecției mediului: 
minitabere de o zi pentru 
copii și tineri și un 
concurs treasure hunt, în 
cadrul Săptămânii 
mobilității. Întrucât din 
cauza restricțiilor impuse 
de pandemie, activitățile 
au fost implementate 
parțial, beneficiarul nu a 
solicitat decontarea 
cheltuielilor efectuate 

0 

7 Vidican 
Claudiu Dorel 

Acțiuni de 
promovare a 
mersului pe 
bicicletă 

Protecția 
mediului 

Proiectul a urmărit 
promovarea bicicletei ca 
timp de recreere, mijloc 
de transport și stil de 
viață sănătos pentru 
cetățeni, prin organizarea 
campaniei Zig Zag prin 
Bistrița, în cadrul căreia 
fiecare participant  a ales 
un traseu  propus de 
beneficiar, pe care a 
pedalat. În funcție de nr. 
de km parcurși, 
participanții au fost 
premiați cu materiale 
promoționale. 

13.438,35 

8 Asociația 
Cornelius Art 

Sub semnul 
culorilor 
primare 2020 

Relații 
internaționale 

Prin proiect au fost 
realizate activități de 
creație artistică în cadrul 
cărora 10 tineri de la 
Liceul Natalia Dadiani din 
Chișinău și 10 tineri de la 
Liceul de Arte Corneliu 
Baba Bistrița au fost 
instruiți în tehnici de 
prelucrare a imaginilor pe 
calculator și au realizat 
20 de picturi digitale. 

8.371,02 

9 Fundația 
Inocenți 

Prieteni și 
prietenii cu 
micii inocenți 

Interdisciplinar Rețeaua de tineri 
voluntari ai fundației a 
oferit sprijin  educațional 
pentru copiii rromi 
beneficiari ai Centrului de 
zi „Micii Inocenți” Bistrița 
și programele de tip 

6.290,01 



„școală după școală” 
Slătinița. A fost 
organizată acțiunea 
„Scrisorile Prieteniei”, 
finalizată cu un schimb 
de mesaje și scrisori 
între copiii din 
programele INOCENȚI și 
copiii din învățământul de 
masă, cu scopul 
promovării egalității de 
șanse, a prieteniei și 
incluziunii sociale. 

10 Asociația de 
Scleroză 
Multiplă 
Bistrița 

Informat – 
motivat – 
sănătos! 

Interdisciplinar S-au organizat 3 întâlniri 
de socializare și 3 
workshop-uri cu teme de 
stil de viață sănătos 
pentru persoanele cu 
scleroză multiplă și tinerii 
din Bistrița 

13.743,96 

11 Asociația 
Autism 
Europa 
Bistrița 

Servicii de 
terapie 
individuală și 
de grup pentru 
copii și tineri 
cu autism 

Social Proiectul a vizat 
formarea și dezvoltarea 
unui grup de terapie 
ocupațională pentru tineri 
cu dizabilități 
neuropsihice, terapie de 
recuperare individuala în 
vederea integrării în grup 
pentru 10 copii cu 
tulburări de spectru autist 
și consiliere individuală și 
de grup pentru părinții 
copiilor cu TSA 

15.000 

12 Asociația 
Nevăzătorilor 
din România 
– Filiala 
județeană 
Bistrița - 
Năsăud 

INFOACCES Social  Au fost realizate și 
montate la principalele 
instituții publice care au 
servicii de relații cu 
publicul, 20 de 
indicatoare tactile care 
conțin transpunerea în 
limbaj Braile a denumirii 
instituției.  

9.000 

13 Filiala Reghin 
a Fundației 
Creștine 
Diakonia 

Servicii de 
îngrijire socio 
– medicală la 
domiciliu 

Social  Activitățile proiectului au 
constat în acordarea de 
îngrijiri socio-medicale la 
domiciliu beneficiarilor, 
dotarea acestora cu 
materiale de incontinență 
și instruirea 
aparținătorilor cu privire 
la tehnicile de îngrijire 

15.000 

14 Ciornei 
Gabriela 
Florentina 

30 de ani de 
presă liberă în 
Bistrița – 
Năsăud. 

Cultură Proiectul a vizat 
valorificarea materialului 
documentar specific 
evenimentului cunoașterii 

15.000 



Răsunetul – 
cel mai știut 
ziar 

si promovării istoriei 
administrative, 
multiculturale si 
multietnice a orașului 
Bistrița prin intermediul 
presei si a publicaților 
apărute in aceasta 
perioada,  extragerea 
celor mai importante 
evenimente și editarea 
acestora într-o carte 

15 Gaiu Corneliu Fereastră spre 
trecut – 
Bistrița 
romană 

Cultură Beneficiarul a editat și 
difuzat volumul 
„Fereastra spre trecut - 
Bistrița romană”, care va  
fi utilizat în procesul de 
învățământ și pentru 
realizarea de subiecte de 
istorie locală sau 
universală.  

9.600 

16 Ecedi Marin Bistrița te 
iubește! 

Cultură Proiectul a vizat 
promovarea patrimoniului 
cultural local și punerea 
în valoare a 
monumentelor istorice, 
portaluri, statui și 
sculpturi, prin realizarea 
unor materiale de 
promovare inedite, care 
au fost prezentate în 
cadrul unei expoziții de 
fotografie 

15.000 

17 Nicolae Feier Părinții 
neamului 
românesc, 
pagini vechi 
ale istoriei, 
religiei și 
mitologiei 
românilor 

Cultură A fost editat și tipărit 
volumul “Părinții 
neamului românesc, 
pagini vechi ale istoriei, 
religiei și mitologiei 
românilor”, care cuprinde 
informații din literatura de 
cercetare istorică 
dovedind ”succesiunea 
noastră princiară 
imperială romană estică”. 

15.000 

Total 191.899,58 

     
IV. Relaţii internaţionale 
 
1. Oraşe înfrăţite sau partenere 

Municipiul Bistriţa a încheiat acorduri de înfrăţire cu şase oraşe din Europa: Besançon – 
Franţa, Zielona – Gora – Polonia, Herzogenrath – Germania, L’Aquila - Italia, Wels – Austria, 
Wiehl – Germania, cu un oraş din Statele Unite ale Americii – Columbus, precum şi cu oraşul 
Rehovot din Statul Israel. 

Besançon - Franta 
Parteneriat început în anul 1990; în data de 27 mai 1997 s-a semnat Carta de înfrăţire între cele 
două oraşe.  



Aşezare: Franţa, regiunea Franche-Comte.  
Populaţie: 190.000 de locuitori.  
Primar: Anne Vignot 

 Zielona Gora - Polonia 
Relaţiile de colaborare au debutat în anul 1996 în cadrul Programului European "ECOS - 
OUVERTURE", municipiul Bistriţa fiind partener alături de oraşele: Montreuil - Franţa, Cottbus - 
Germania şi Zielona-Gora - Polonia. Carta de înfrăţire s-a semnat în data de 22 iulie 2001. 
Aşezare: Polonia, regiunea Lubuskie.  
Populaţie: 150.000 de locuitori.  
Primar: Janusz Kubicki. 

 Columbus - S.U.A 
Relaţiile de colaborare au debutat în luna octombrie a anului 1998. Carta de înfrăţire s-a semnat 
în data de 8 mai 2003. 
Aşezare: statul Georgia, S.U.A.  
Populaţie: 300.000 de locuitori. 
Primar: Skip Henderson. 

Herzogenrath - Germania 
Relaţiile de prietenie şi colaborare cu cetăţeni şi reprezentanţi ai oraşului Herzogenrath datează 
de la începutul anului 1990. Carta de înfrăţire s-a semnat în data de 16 iulie 2005. 
Aşezare: Germania, regiunea Aachen. 
Populaţie: 50.000 de locuitori. 
Primar: Dr. Benjamin Fadavian.  

L'aquila - Italia 
Relaţiile de prietenie şi colaborare cu cetăţeni şi reprezentanţi ai oraşului L'Aquila datează de la 
începutul anului 2001. Carta de înfrăţire s-a semnat în data de 15 iulie 2006. 
Aşezare: Italia, capitala regiunii Abruzzo. 
Populaţie: 70.000 de locuitori.  
Primar: Pierluigi Biondi. 

Wels - Austria  
Relaţiile de colaborare dintre municipiul Bistriţa şi oraşul Wels au fost iniţiate în prima parte a 
anului 2013, prin intermediul Asociaţiei HOG Bistritz Nösen. Înţelegerea de cooperare s-a 
semnat în data de 13 septembrie 2014. 
Aşezare: Austria, landul Austria Superioară (Oberösterreich). 
Populaţie: circa 59.339 de locuitori.  
Primar: Dr. Andreas Rabl. 

Wiehl – Germania  
Relaţiile de prietenie şi colaborare cu oraşul Wiehl au debutat în anul 2005, prin intermediul 
preşedintelui Asociaţiei HOG Bistritz-Nösen - d-nul Dr. Hans Georg Franchy. Înţelegerea de 
cooperare s-a semnat în data de 21 august 2015.  
Aşezare: Germania, landul Renania de Nord - Westfalia, districtul Oberbergischer Kreis. 
Populaţie: 25.645  de locuitori (la 31 dec. 2010). 
Primar: Ulrich Stucker. 

Rehovot – Israel 
Municipalitatea Bistriţa a primit o scrisoare de intenţie din partea oraşului Rehovot din Israel în 
anul 2014, prin care se exprimă dorinţa iniţierii procedurilor de înfrăţire dintre cele două oraşe. 
Iniţiatorul discuţiilor dintre cele două oraşe este domnul Moshe Marcel Basch, care s-a născut şi 
a petrecut o parte din viaţă în Bistriţa, emigrând în anii '60 în Israel. 
Înţelegerea de cooperare s-a semnat în data de 2 noiembrie 2016.  
Aşezare: Israel, situat in Districtul central al Israelului, la aproximativ 20 de km de Tel-Aviv  
Populaţie:  115.600  de locuitori  
Primar: Rachamim Malul. 
 
2. Relaţii de cooperare  

Relaţiile de prietenie dintre administraţia municipiului Bistriţa şi cea a oraşului chinez 
Zhangjiajie au debutat în anul 2016, ca urmare a vizitei efectuate de reprezentanții Consiliului 



Județean Bistrița – Năsăud în Republica Populară Chineză, când a fost semnată Înţelegerea 
privind stabilirea relațiilor de cooperare şi prietenie între judeţul Bistriţa – Năsăud şi provincia 
Hunan din Republica Populară Chineza. 

La acel moment,  domnul Wang Zhigang, Primarul Guvernului Popular al oraşului 
Zhangjiajie și-a exprimat dorinţa de a dezvolta o relaţie de cooperare prietenoasă cu Municipiul 
Bistriţa şi să promoveze dezvoltarea reciprocă în ceea ce priveşte economia, comerţul, turismul, 
cultura şi resursele umane. 

În acest sens, o delegaţie oficială a oraşului Zhangjiajie a fost invitată să viziteze 
municipiul Bistriţa, cu ocazia unor evenimente organizate de către municipalitate, în vederea 
semnării unei Declarații de intenție, care să creeze premisele unei mai bune cunoaşteri 
reciproce şi a încheierii oficiale a unui parteneriat între oraşul Zhangjiajie şi municipiul Bistriţa. 
Acest fapt s-a materializat la data de 11 iulie 2017, când în municipiul Bistrița a fost prezentă o 
delegație oficială a orașului Zhangjiajie, condusă de doamna Viceprimar Zhou Jufang, ocazie cu 
care reprezentanții celor două orașe au semnat Declarația de intenție susmenționată. 

În luna octombrie a anului 2019, Primarul municipiului Bistrița, a primit invitația Primarului 
din Zhangjiajie, domnul Liu Ge´an, de a participa în perioada 8-11 decembrie 2019 la Conferința 
Anuală a Alianței Urbane a Drumului Mătăsii din Zhangjiajie în vederea semnării Înțelegerii de 
cooperare dintre cele două orașe. Întrucât la acel moment cooperarea nu era definitivată, 
invitația a fost declinată în vederea parcurgerii tuturor etapelor de avizare și aprobare a acestei 
cooperări. 

Înţelegerea de Cooperare între municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud din România şi 
oraşul Zhangjiajie, provincia Hunan din Republica Populară Chineză a fost aprobată conform 
Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 13/ 30.01.2020. 

Restricțiile impuse de pandemia de Covid 19 au amanat demersurile de semnare a 
Înțelegerii de Cooperare dintre cele două orașe. 
 
3. Evenimente cu oraşele înfrăţite şi partenere  
 Pandemia de COVID-19 a afectat în anul 2020 toate statele membre ale UE și toate 
statele lumii. În acest sens au fost luate o serie de măsuri, la toate nivelurile, în vederea 
combateri pandemiei și a efectelor acesteia. 
 Din cauza acestei crize sanitare evenimentele și acțiunile comune cu orașele înfrățite și 
partenere, care erau programate a se desfășura în municipiul Bistrița și în orașele înfrățite, au 
fost anulate.    
   
V. Protecţia mediului 
 
1. Acţiuni de promovare a protejării mediului înconjurător 
1.1. Ziua Mondială a Zonelor Umede - 2 februarie  

În data de 2 februarie a fiecărui an este sărbătorită Ziua Mondială a Zonelor Umede, 
pentru a marca adoptarea Convenției de la Ramsar (Iran) din 1971 - primul tratat internațional 
pe probleme de protecție a mediului.  
”Zonele umede şi biodiversitatea” a fost tema aleasă pentru anul 2020, cu scopul de a evidenția 
biodiversitatea zonelor umede, starea și importanța acesteia și de a promova acțiuni relevante 
în susținerea zonele umede care au rol în păstrarea biodiversității. 

Primăria municipiului Bistrița, prin Centrul de Informare şi Educație Ecologică „Şcoala 
Verde” din Bistrița, str. Axente Sever nr. 1, marchează Ziua Zonelor Umede, prin desfășurarea 
de activități de conştientizare asupra rolului acestor tipuri de habitate. Astfel, începând cu data 
de 28 ianuarie 2020, timp de două săptămâni, toți elevii claselor I de la Şcoala Gimnazială nr. 1 
din Bistrița au participat la dezbateri şi ateliere de activități practice având ca temă rolul zonelor 
umede în păstrarea biodiversității și a asigurării unui microclimat sigur dezvoltării societății 
umane. Școlarii au învățat să confecționeze hrănitoare din materiale ecologice aflate la 
îndemâna oricui, pentru speciile de păsări din oraşul nostru, care în anotimpul rece îşi găsesc 
hrana cu dificultate. 

Tot în acest context, în data de 5 februarie 2020, la Biblioteca Județeană „George 
Coşbuc” din Bistrița, în cadrul evenimentului „Citim împreună pentru a vindeca planeta”, 70 de 



elevi din clasele a V-a şi a VI-a de la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” din Bistrița au primit 
într-un mod inedit, citind împreună, informații despre protecția resurselor de apă. 
1.2. Luna Pădurii: 15 martie - 15 aprilie 

“Luna pădurii” este unul dintre cele mai importante evenimente silvice şi ecologice cu 
tradiţie din România şi întreaga lume, fiind cunoscută şi sub denumirea de “Sărbătoarea sădirii 
arborelui”, constituind, totodată, şi o modalitate de sensibilizare a comunității şi a factorilor 
decizionali cu privire la importanţa pădurilor și a rolului lor esențial în menținerea echilibrului 
ecologic.  

Având în vedere contextul pandemic, Primăria municipiului Bistriţa a marcat on-line acest 
eveniment, pagina de facebook ”Bistrița renunță la plastic!” fiind locul de întâlnire al prietenilor 
naturii. Au fost postate diverse provocări care au încurajat activitățile de documentare ale 
elevilor și profesorilor cu privire la Pădurea - ecosistem complex, dar și de elaborare a unor 
planuri de acțiune pentru viitor care au scopul de a proteja pădurile periurbane. 
1.3. Ziua  Mondială a Apei - 22 Martie 

Campania „Mâini curate” de Ziua Mondială a Apei, 22 martie 2020!  
Ca urmare a pandemiei provocate de noul coronavirus, activitățile din acest an dedicate 

Zilei Mondiale a Apei au fost adaptate recomandărilor de a muta aceste discuții în mediul 
online. Ziua Mondială a Apei a fost un prilej de a ne reaminti cât este de importantă apa, dar 
mai ales calitatea ei. Igiena mâinilor este esențială pentru a opri răspândirea COVID-19 și a 
multor boli infecțioase.  

Organizația Mondială a Sănătății promovează prin imagini, pas cu pas, cum trebuie să ne 
spălăm corect mâinile. 

Cel mai important lucru însă rămâne grija de a stopa risipa apei. Să nu uităm să 
închidem robinetul!  

Tema Zilei Mondiale a Apei din anul 2020 - “APA ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE” dorește 
să ne atenționeze din nou asupra faptului că utilizarea mai eficientă a resurselor de apă va 
reduce gazele cu efect de seră și va contribui la combaterea schimbărilor climatice! 
1.4. Ora Pământului -  28 martie  

În ultima sâmbătă din luna martie, milioane de oameni, instituţii şi companii sting luminile 
timp de o oră, alăturându-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. 

La îndemnul WWF - organizaţia care a iniţiat mişcarea Earth Hour în anul 2007, peste 
8000 de oraşe din peste 180 de țări au stins lumina la ediția din 2019, răspândind un mesaj 
puternic privind impactul negativ pe care viaţa noastră de zi cu zi îl are asupra planetei şi 
asupra resurselor naturale. Și municipiul Bistrița s-a alăturat acestei inițiative, în fiecare an, 
organizând diferite acțiuni de promovare a unui comportament ecologic, motivați și de 
responsabilitatea titlului câștigat în anul 2012, acela de prima Capitală Earth Hour a României. 

În acest an însă, am fost nevoiți să renunțăm la activități în spațiul public și, ținînd cont 
de contextul național și internațional dominat de o pandemie cu profunde implicații sociale, ne-
am alăturat comunității WWF România în cadrul evenimentului online ”De Ora Pământului 
suntem împreună, indiferent de distanță”.  

Astfel, prin gestul simbolic de stingere a luminilor în casele noastre timp de o oră în 
intervalul 20.30-21.30 și păstrând distanța socială, bistrițenii s-au numărat printre milioanele de 
oameni din întreaga lume care și-au făcut vocea auzită și și-au unit forțele pentru a proteja 
Planeta Pământ. 
1.5. Ziua Pământului -  22 aprilie 

Ziua Pământului se sărbătorește începând cu anul 1970, la data de 22 aprilie, iar în anul 
2020, pe lângă aniversarea a 50 de ani, am avut o nouă PROVOCARE: să sărbătorim Ziua 
Pământului de acasă! Pentru aceasta, am propus pe pagina de facebook ”Bistrița renunță la 
plastic!” ca elevii și profesorii din grupurile Eco, cei care frecventează cursurile de la ”Școala 
verde” și nu numai, să posteze pe platforma de socializare, sub formă de comentariu, o 
fotografie de la fereastra camerei lor, în care și-au petrecut perioada de izolare, iar pentru cele 
mai reușite imagini din natură, surprinse de acasă, am acordat premii constând în corzi pentru 
sărit, pentru că mișcarea este foarte importantă pentru sănătate, mai ales în această perioadă. 
1.6. Ziua Europeană a Parcurilor Naționale - 24 mai 



Ziua Europeană a Parcurilor Naționale se sărbătorește anual cu scopul de a arătă 
importanța conservării ariilor naturale de la nivelul Europei. 

În anul 2020, acest eveniment a fost marcat pe pagina de facebook ”Bistrița renunță la 
plastic!”, unde am propus ca cei care au ajuns într-un Parc Național să posteze imagini 
surprinse de ei cu cele mai frumoase locuri din rezervațiile vizitate, recomandând și altora 
trasee sau destinații care trebuie văzute.  Parcul Național Munții Rodnei, rezervație a biosferei 
aflată în județul nostru și care în luna mai își așteaptă vizitatorii în Poiana Narciselor din masivul 
Saca, a fost în centru atenției acestui eveniment. Au fost prezentate date științifice despre 
această rezervație, trasee turistice, dar și regulile pe care fiecare drumeț trebuie să le respecte 
pentru a proteja natura și a asigura conservarea biodiversității. 
1.7. Ziua Mondială a Mediului - 5 iunie  

Ziua Mondială a Mediului sărbătorită anual în 5 iunie, anul acesta a fost promovată în 
mediul online și în mass-media locală, prin acțiuni indoor și outdoor. 
1. A fost promovat în municipiul Bistrița proiectul european ”Pastorala Beethoven”, în colaborare 
cu Centrul Cultural Municipal ”George Coșbuc”- un bus cu panotaj special dedicat 
evenimentului a circulat prin oraș, iar prin megafon a fost transmis un mesaj puternic legat de 
necesitatea protejării naturii și a biodiversității. Modul de promovare a evenimentului și a 
mesajului Zilei Mondiale a Mediului a fost eficient, un număr mare de cetățenii fiind informat și 
sensibilizat cu privire la necesitatea protecției mediului. 
2. În preajma sărbătoririi Zilei Mondiale a Mediului de anul acesta cu tema  "Biodiversitatea", 
Primăria municipiului Bistrița a decis promovarea pe pagina de facebook "Bistrița renunță la 
plastic!" a celor patru castani situați în Piața Centrală, pe latura nord-vestică a Bisericii 
Evanghelice. Arborii au fost propuși pentru protejare, motivat de faptul că au fost martorii 
evenimentelor istorice  din Bistrița, fiind cu ușurință recunoscuți din fotografiile vechi și noi 
postate. Tot pe pagina de facebook a fost lansată și propunerea ca cei patru castani să devină 
arbori monumentali, cu regim special de protecție. Inițiativa a avut feed-back pozitiv din partea 
urmăritorilor paginii amintite, strângând distribuiri, comentarii, 20 de aprecieri și un impact de 
aproximativ 600 de cititori independenți ai postării. Mai mult, postarea a fost preluată de 
publicația locală online ”Timponline” și de Radio Transilvania. 
3. În perioada 1 iunie – 16 iunie 2020 - Primăria Municipiului Bistrița și Asociația RoRec, alături 
de operatorul local partener, au organizat o acțiune specială de colectare a deșeurilor electrice. 
Aceasta a făcut parte dintr-o amplă campanie organizată cu ocazia Zilei Mediului în peste 20 de 
județe din România. 
Cantitatea de DEEE colectată a fost de 8 625 Kg. S-a organizat și o tombolă cu premii, 
câștigătorii campaniei fiind desemnați în 16 iunie, la Centrul de Colectare DEEE Bistrița, prin 
tragere la sorți. Lista câștigătorilor și a premiilor obținute a fost publicată în ziarul online al 
primăriei. 
1.8 Concursul „Bistriţa verde” 

În perioada iunie-septembrie 2020 s-a desfășurat concursul anual ”Bistrița Verde”. În 
acest an mulți bistrițeni au acordat o mai mare atenție amenajării grădinilor și balcoanelor cu 
flori și plante ornamentale, fapt pentru care concursul ”Bistrița Verde” a putut fi și un mijloc de 
împărtășire a rezultatelor muncii depuse, dar și a pasiunii pentru grădinărit. 
La cele trei secțiuni ale concursului au fost înscrise 14 locații și anume: „Cea mai frumoasă 
grădină cu flori aferentă casei de locuit”- 3 locații, „Cel mai frumos balcon cu flori”- 7 locații și 
„Cea mai frumoasă grădină cu flori aferentă blocurilor de locuințe”- 4 locații. 
Câștigătorii ediției din anul 2020 a concursul ”Bistrița Verde” au fost următoarele locații: 
Secțiunea: Cel mai frumos balcon cu flori 
Localitatea Componentă Viișoara, Bl.2 – Locul I 
Str. I.Vulcan, Bl. 3 - Locul II 
Str. C.R.Vivu, Bl. 1 – Locul III 
Secțiunea: Cea mai frumoasă grădină cu flori aferentă casei de locuit 
Gradina din localitatea componentă Sărata – Locul I 
Gradina din str. P.Ispirescu – Locul II 
Grădina din str. Parcului – Locul III 
Secțiunea: Cea mai frumoasă grădină cu flori aferentă blocurilor de locuințe 



Intr. Muncelului, bl.5 – Locul I 
Intr. Turturelelor, Bl.2 – Locul II 
Str. Arțarilor, bl.14 – Locul III 
1.9. Săptămâna Europeană a Mobilității, 16-22 septembrie 

În acest an 2880 orașe din 50 de țări s-au angajat în campania de promovare a mobilității 
durabile cu tema: "Mobilitate-zero emisii, pentru toți”. 

Scopul campaniei este de a încuraja orașele și oamenii să ia măsuri pentru a atinge 
obiectivul pe termen lung al unui continent neutru în materie de carbon. 

Ca în fiecare an, municipiul Bistrița a promovat măsuri de transport sustenabile şi a 
invitat cetățenii să încerce alternative la deplasarea cu maşina. 

Acțiunile de marți, 22 septembrie 2020, au marcat „Ziua Europeană fără Autoturism” prin 
suspendarea traficului rutier între orele 9.00 - 12.00 în perimetrul str. Dornei - Piaţa Centrală – 
str. Gheorghe Șincai și premierea participanților la concursurile „ZigZag prin Bistrița”, „Senioara, 
seniorul și juniorul bicicliștilor” și „Familia pe două roţi” care a avut loc între orele 10.00 - 16.00, 
pe pietonalul „Liviu Rebreanu” la punctul de informare turistică. 

Clasamentul participanților la concursul „ZigZag prin Bistrița” s-a realizat în funcție de km 
pedalați individual de fiecare biciclist, prin oraș și împrejurimi, în perioada 19-20 septembrie. Cei 
76 de bicicliști care au răspuns la provocarea adresată lor de către clubul „Tura cu copaci” în 
cadrul proiectului „Acțiuni de promovare a mersului pe bicicletă”, cofinanțat din bugetul local al 
municipiului Bistrița pe anul 2020, au acumulat 6.535,35 km în cele două zile dedicate mersului 
pe bicicletă. ”Juniorul bicicliștilor” de anul acesta are vârsta de 5 ani. 

În 20 septembrie s-a desfășurat și concursul ”Treasure Hunt”, acțiune de promovare a 
mersului pe jos, organizată de către Organizația Națională Cercetașii României – Filiala Oscar 
Skrabel Bistrița, în cadrul proiectului „Eco Scouts Adventures”, cofinanțat din bugetul local al 
municipiului Bistriţa pe anul 2020. 

În zilele de 20 respectiv 22 septembrie 2020, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-
Năsăud a efectuat determinări de zgomot la intersecția str. Dornei – Piaţa Centrală, determinări 
ce au indicat o scădere cu 9,92 % a nivelului de zgomot în condițiile închiderii circulaţiei în 
zonă. 
Campania ”Traffic Snake Game” (TSG) 

Cea de-a 7-a ediţie naţională a campaniei europene TSG a fost lansată şi în acest an în 
cadrul Săptămânii Europene a Mobilităţii.  

Scopul campaniei este de a încuraja elevii, părinţii şi cadrele didactice să adopte moduri 
sustenabile pentru deplasarea la şcoală, campania propune mersul pe jos, cu bicicleta şi cu 
mijloacele de transport în comun, în defavoarea deplasărilor cu maşina.  

În România, campania TSG se derulează sub denumirea „Oscar, şarpele hoinar”, ediţia 
2020 desfăşurîndu-se în 10 oraşe din România: Bistriţa, Sibiu, Braşov, Târgu Mureş, Deva, 
Făgăraş, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, Râmnicu Vâlcea și Piatra Neamţ. 

În Bistriţa, campania „Oscar, şarpele hoinar” a implicat un număr de 1483 elevi din 8 şcoli 
din municipiu, după cum urmează:  Şcoala Gimnazială nr. 1, Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, 
Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, Școala Gimnazială 
nr.7, Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” și Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”. Rezultatele 
obţinute de fiecare şcoală pot fi vizualizate pe site-ul oficial al campaniei: 
http://www.trafficsnakegame.eu/romania.  
2. Centrul de Informare şi Educaţie Ecologică din Bistriţa, strada Axente Sever, nr. 1 

Centrul de Informare şi Educaţie Ecologică (C.I.E.E.) a fost înfiinţat în anul 2003, în 
cadrul proiectului „Școala verde” – Program Phare 2000, implementat de către Primăria 
municipiului Bistriţa în perioada 2003 - 2004, având ca scop educarea în spirit ecologic a 
preşcolarilor şi elevilor din municipiul Bistriţa şi implicarea lor în acţiunile ecoprotective.  

Lecţiile de ecologie desfăşurate sunt structurate pe categorii de vârstă şi înţelegere a 
subiectelor şi abordează tematici de interes actual în protecţia mediului, armonizate cu 
evenimentele din calendarul ecologic, cum sunt: gestionarea deşeurilor municipale, colectarea 
selectivă şi reciclarea deşeurilor, prezentarea factorilor de mediu, energie şi eficienţă 
energetică, mobilitate urbană durabilă, etc. În vederea consolidării cunoştinţelor teoretice,  
lecţiilor de educaţie ecologică le-au fost alocate şi ateliere de desen, pictură, confecţionare de 



calendare, plase ecologice şi mărţişoare din materiale reciclabile. S-au desfăşurat şi lecţii 
interactive, jocuri tematice şi copiii au putut testa producerea "energiei verzi", pedalând pe o 
bicicletă generatoare de energie electrică. La finalul orelor de curs, elevii vizionează 
minidocumentare video de educare şi responsabilizare asupra protejării mediului înconjurător.  

Interesul elevilor şi, în general, al persoanelor din municipiul Bistriţa cu privire la 
problematica mediului înconjurător este în creștere an de an, fapt ilustrat prin numărul de 
preşcolari şi elevi din clasele I-VIII care au participat în anul 2019 la Programul de Educaţie 
Ecologică: aproximativ 2200 de copii din 9 grădiniţe şi 7 şcoli gimnaziale ale municipiului.  

În condițiile speciale generate de pandemia COVID 19, din luna martiea  fost suspendat 
programul de educație ecologică la ”Școala Verde”, dar locația s-a dovedit extrem de utilă 
pentru desfășurarea seminariilor și conferințelor online organizate în cadrul proiectelor 
europene cu tematica protecției mediului, în care municipiul Bistrița este partener.  
 În incinta Centrului de Informare şi Educaţie Ecologică este amenajat „Colţul Verde” de 
colectare deşeuri de lămpi de iluminat şi becuri uzate, baterii, aparate electrice de mici 
dimensiuni, etc.  
3. Competiția „European Green Leaf Award 2022”  
 Municipiul Bistrița s-a înscris în competiția „European Green Leaf Award 2022” #EGLA, 
ce se desfășoară anual și este dedicată comunităților cu o populație între 20.000 și 99.000 de 
locuitori și care răspund cu succes provocărilor mediului urban și schimbărilor climatice. Orașul 
câștigător al titlului „European Green Leaf 2022” va fi anunțat în cursul anului 2021, aplicanții 
fiind evaluați în baza unor indicatori de mediu asociați următoarelor 6 domenii: 
• Schimbările climatice și performanța energetică; 
• Mobilitate urbană durabilă; 
• Natura, biodiversitatea și utilizarea durabilă a terenului; 
• Calitatea aerului și zgomotul; 
• Economie circulară și deșeuri; 
• Apa. 
4. Gestionarea cererilor de tăiere a arborilor în cadrul Comisiei de avizare a tăierilor de arbori  

În cursul anului 2020 au fost formulate 77 de cereri de eliminare sau de tăieri de corecție, 
de regenerare, de reducere în înălțime a arborilor de pe domeniul public din municipiul Bistrița, 
care au fost analizate în cadrul celor 8 întâlniri ale Comisiei de avizare a tăierilor de arbori, 6 
întâlniri fiind organizate on-line. S-a aprobat tăierea pentru 66 de arbori, față de 151 de arbori 
pentru care s-a solicitat eliminarea. Dintre cei aprobați spre eliminare, 1/3 au fost total sau 
parțial uscați, 1/3 au crescut accidental în apropierea blocurilor de locuințe, iar restul 
reprezentau specii care nu se pretează spațiului urban (corcoduş) sau arbori rupți sau doborâți 
în urma furtunilor.  

Lucrările de tăiere a arborilor de pe domeniul public s-au executat sub supravegherea 
reprezentanților Direcției Servicii Publice. În cazul arborilor situați pe domeniul privat, eliminarea 
lor este decisă și efectuată de către proprietarii terenurilor respective, conform Legii nr. 24/2007 
privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, actualizată. 
Situația pe luni a numărului de cereri formulate, respectiv a numărului de arbori pentru care s-a 
aprobat eliminarea (tăierea definitivă): 
 

Nr. crt. Luna Nr. arbori pentru care s-a 
solicitat eliminarea 

Nr. arbori pentru care s-a 
aprobat eliminarea 

1 Ianuarie  - - 

2 Februarie 14 11 

3 Martie 23 10 

4 Aprilie    

5 Mai 4 4 

6 Iunie 23 8 

7 Iulie 17 9 

8 August  - - 

9 Septembrie 19 7 

10 Octombrie 33 9 



11 Noiembrie 18 8 

12 Decembrie  - - 

Total  151 66 

 
5. Gestionarea deşeurilor 
a) Gestionarea deşeurilor în Primăria Bistriţa: 
 În conformitate cu Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în 
instituţiile publice, act normativ care reglementează colectarea selectivă a deşeurilor de hârtie, 
carton, metal, plastic şi sticlă în instituţiile publice, de la cele 34 de puncte de colectare 
amenajate pentru toate spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea Consiliul local şi Primăria 
municipiului Bistriţa, fiecare punct dotat cu câte trei europubele de culori diferite: albastru 
(pentru hârtie-carton), verde (pentru sticlă), galben (pentru plastic), au fost colectate în anul 
2020 de către S.C. Supercom S.A., circa 3 tone hârtie şi 0,15 tone plastic. Cantitatea este 
aproximativă pentru că serviciul de ridicare a deşeurilor colectate selectiv asigurat de către 
operatorii de specialitate nu beneficiază de mijloc de cântărire al deşeurilor la sursă. 
b) Colectarea selectivă a deșeurilor în municipiul Bistrița. 
 Colectarea selectivă a deșeurilor a devenit obligatorie începând cu 1 iulie 2019 fapt 
pentru care în 2020 punctele de colectare a deșeurilor din municipiul Bistrița au fost reevaluate 
și organizate în așa fel încât colectarea să se facă selectiv, pe fracții de deșeuri, după un cod al 
culorilor și anume: 
• Containerul negru/maro este destinat resturilor menajere; 
• Containerul albastru este pentru hârtie -carton; 
• Containerul galben este destinat pentru deșeurile din plastic și metal; 
• Containerul verde este destinat pentru deșeuri din sticlă. 

Începând cu 2020 s-a creat cadrul de aplicare al principiul ”Plătește pentru cât arunci”  - 
un instrument economic care stă la baza taxei de salubrizare și are scopul de a determina 
beneficiarul sistemului de salubrizare să colecteze selectiv și să eficientizeze activitatea de 
selectare la sursă a deșeurilor. La case au fost distribuite pubele galbele pentru colectarea 
plasticului și a metalului.  

În vederea informării și familiarizării populației cu noile obligații ce revin atât autorităților 
publice cât și cetățenilor, a fost elaborat ”Ghidul de colectare selectivă a deșeurilor”, postat pe 
site-ul Primăriei municipiului Bistrița. Ghidul prezintă mecanismul colectării selective a deșeurilor 
provenite de la populație și de la agenții economici și modul de aplicare al instrumentului 
economic ”Plătește pentru cât arunci”. Condițiile impuse de pandemie au amânat termenele de 
punere în practică a sistemului de monitorizare a cantităților de deșeuri colectate. Totuși s-a 
respectat programul campaniilor de colectare a deșeurilor voluminoase, iar desfășurarea lor a 
fost adusă la cunoștință publică prin ziarul online al primăriei. 

Promovarea colectării selective și a beneficiilor pentru mediu s-a realizat constant iar în 
perioada 21-29 noiembrie 2020, în ”Săptămâna Europeană pentru Reducerea Deșeurilor”, a 
fost realizată în mediul online campania de susținere a reducerii, reutilizării și reciclării 
deșeurilor, oferind soluții la îndemână pentru economia circulară. 
c) Organizarea şi monitorizarea campaniilor de colectare a deşeurilor de echipamente electrice 
şi electronice (DEEE ). 

Primăria municipiului Bistriţa urmăreşte atingerea ţintelor de colectare a D.E.E.E. prin 
colaborare cu Asociaţia ROREC.  

Asociaţia ROREC a desfăşurat cu succes colectarea D.E.E.E. la Centrul de colectare din 
municipiul Bistriţa, strada Zefirului, nr. 1, sub motto-ul “Locul deşeurilor nu este acasă, trimite-le 
la plimbare!”.  

În anul 2020 s-au organizat două campanii de colectare în luna iunie, respectiv octombrie 
în care s-au colectat 18,124 tone DEEE, iar direct de la persoane fizice şi juridice, prin Centrul 
de colectare din Bistriţa au fost colectate 54,399 tone, predându-se spre valorificare ROREC-
ului 72,523 tone deşeuri de echipamente electrice şi electronice.  
 
6. Calitatea factorilor de mediu 



Rapoartele lunare privind starea mediului în municipiul Bistriţa se întocmesc în baza 
datelor cuprinse în rapoartele lunare privind starea mediului în judeţul Bistriţa-Năsăud, transmis 
Primăriei municipiului Bistriţa de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud şi sunt 
disponibile pentru cetăţeni la cerere, pe suport de hârtie, la Compartimentul Protecţia Mediului 
din primărie, precum şi pe site-ul oficial al primăriei www.primariabistrita.ro – secţiunea 
„Protecţia mediului”. 

De evidențiat faptul că referitor la calitatea aerului, comparativ cu perioada martie-aprilie 
2019, în aceeași perioadă a anului 2020 – caracterizată de restricțiile stării de urgență,  valorile 
medii ale indicatorilor măsuraţi (dioxid de sulf, dioxid de azot, amoniac) s-au micşorat 
semnificativ, în unele situaţii chiar la jumătate faţă de valorile din martie – aprilie 2019.  De 
asemenea, valorile medii ale pulberilor sedimentabile, respectiv pulberilor în suspensie PM10 s-
au micşorat cu aproximativ o treime în perioada martie – aprilie 2020 faţă de aceeași perioadă 
în 2019. 

Obiectivele majore ale Direcţiei Integrare Europeană pentru anul 2021 sunt reprezentate 
de: 
1. Implementarea proiectelor contractate din fonduri europene nerambursabile; 
2. Pregătirea proiectelor eligibile pentru Cadrul financiar multianual 2021-2027 și Planul 
Național de Redresare și Reziliență; 
3. Revitalizarea acțiunilor de colaborare în domeniul relațiilor internaționale; 
4. Implementarea Planului de acțiuni de îmbunătățire CAF 2019-2021 pentru eficientizarea 
activității Primăriei municipiului Bistrița; 
5. Monitorizarea proiectelor finanţate din bugetul local în domeniile: protecţia mediului, relaţii 
internaţionale şi interdisciplinar; 
6. Promovarea colectării selective a deşeurilor, a transportului public şi eficienţei energetice, 
protejarea biodiversităţii în municipiul Bistriţa. 
 
 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ JURIDIC 
 
 

Potrivit Organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobate de 
Consiliul local al municipiului Bistriţa, Direcţia administraţie publică juridic face parte din aparatul 
de specialitate al primarului, fiind o structură  prin care se asigură, în colaborare cu celelalte 
structuri din aparatul propriu de specialitate al primarului şi cu serviciile publice locale de sub 
autoritatea consiliului local, respectarea legalităţii şi realizarea măsurilor de respectare a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor 
ţării, ale hotărârilor Guvernului României, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale, a hotărârilor consiliului local al municipiului Bistriţa şi a 
dispoziţiilor primarului municipiului Bistriţa. 

Activitatea Direcţiei Administraţie Publică, Juridic se realizează prin următoarele servicii 
şi compartimente, între care există raporturi de colaborare: Serviciul juridic şi evidenţă 
documente, Serviciul cadastru şi revendicări imobiliare și Compartimentul autoritate tutelară. 

În realizarea acestor activităţi, Direcţiei administraţie publică, juridic îi revin, în principal, 
următoarele atribuţii: 
- depune diligenţele necesare pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce revin 
municipiului Bistriţa în calitate de persoană juridică şi asigură, pe bază de delegaţie, 
reprezentarea în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; 
- ia măsuri de realizare a politicii în domeniul fondului funciar şi cadastrului, inclusiv punerea în 
aplicare a legilor proprietăţii; 
- asigură întocmirea documentaţiilor necesare pentru exercitarea de către primar a atribuţiilor de 
autoritate tutelară, colaborează cu instanţele judecătoreşti pentru realizarea de către acestea a 
atribuţiilor ce le revin; 
- asigură păstrarea, conservarea şi integritatea documentelor create de servicii, conform 
Nomenclatorului arhivistic aprobat, şi asigură eliberarea de adeverinţe, certificate şi copii de pe 
documentele din arhivă, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice; 



- întocmeşte şi propune spre aprobare statute, regulamente privind organizarea şi funcţionarea 
autorităţilor şi serviciilor publice de interes local; 
- participă la acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale şi generale, la 
acţiunile organizate privind consultarea cetăţenilor prin referendum şi finalizarea rezultatelor 
acestuia, la acţiunile privind recensământul populaţiei şi recensământul agricol. 
    
 Serviciul juridic şi evidenţă documente 

Din punct de vedere litigios, anul 2020 a antrenat Municipiul Bistriţa, Consiliul local al 
municipiului Bistriţa, respectiv Primăria/Primarul municipiului Bistriţa, Comisia municipală pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa, Poliţia Locală a municipiului 
Bistriţa, atât ca parte procesuală activă cât şi pasivă, într - un număr de 605 de cauze civile, 
comerciale şi de contencios administrativ (cauze care au avut cel puţin 1 termen de judecată în 
cursul anului 2020, incluzând şi dosare din anii anteriori aflate încă pe rolul instanţelor de 
judecată). 

Din totalul de 605 cauze care au avut termene de judecată în anul 2020, un număr de 
240 sunt cauze noi înregistrate în cursul anului 2020. 
La această dată, unele dintre cauzele susmenţionate sunt încă pe rolul instanţelor judecătoreşti 
în diferite grade de jurisdicţie, altele sunt soluţionate. 

Dintre cauzele înregistrate în cursul anului 2020 menţionăm: 
1. Acţiuni în anularea Hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistriţa, promovate de Prefectul 
judeţului Bistriţa – Năsăud: - număr acţiuni – 4. 
2. Acţiuni în anularea Dispoziţiilor Primarului municipiului Bistriţa promovate de Instituţia 
Prefectului judeţul Bistriţa - Năsăud: - număr acţiuni – 0. 
3. Plângeri formulate de persoane fizice şi juridice în temeiul Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrative  (anulare acte emise de autorităţile publice, anulare act 
administrativ, excepţie nelegalitate act administrativ, suspendare executare act administrativ): 
- 9 acţiuni anulare acte emise de autorităţile publice,  
- 10 acţiuni anulare acte administrative; 
-   2  acţiuni suspendare executare act administrativ. 
4. Plângeri contravenţionale împotriva proceselor verbale de contravenţie, întocmite de Poliţia 
Locală: - număr acţiuni – 55. 
5. Cauze fond funciar: - număr acţiuni – 61. 
6. Litigii locative, rezilieri contracte, rezoluţiuni contracte, pretenţii, evacuare, atribuire beneficiu 
contract închiriere, litigii domeniu public: 
- 6 acţiuni de rezilieri contracte; 
- 1 acţiuni de rezoluţiuni contracte; 
- 13 acţiuni pretenţii; 
- 3 acţiuni de evacuare; 
- 0 acţiuni de atribuire beneficiu contract închiriere; 
- 0 acţiuni litigii domeniu public 
7. Plângeri la Legea nr. 544/2001 – informaţii de interes public: - număr acţiuni – 0,  
8. Prestaţii tabulare, rectificări de C.F., uzucapiune, hotărâre care să ţină loc de act autentic, 
plângeri împotriva încheierii de carte funciară, partaj judiciar, grăniţuire, succesiuni, acţiuni în 
constatare: - număr acţiuni – 9. 
9. Litigii achiziţii publice: - număr acţiuni – 6. 
10. Litigii Curtea de Conturi: - număr acţiuni – 1. 
11. Pretenţii, altele decât cele incluse la litigii locative: - număr acţiuni – 6. 
12. Obligare emitere act administrativ: - număr acţiuni – 1. 
13. Obligaţia de a face:- număr acţiuni – 3. 
14. Litigii functionari publici - Legea nr.188/1999: - număr acţiuni – 1. 

În cursul anului 2020 s-a asigurat: 
- acordarea de asistenţă juridică de specialitate direcţiilor, serviciilor, birourilor, 
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi serviciilor publice 
de interes local cu şi fără personalitate juridică; 
- verificarea şi aplicarea de viză juridică pe contractele/actele adiţionale încheiate în anul 2020; 



- s-au verificat şi vizat juridic referatele întocmite pentru emiterea Dispoziţiilor primarului 
municipiului Bistriţa şi Deciziilor conducătorilor structurilor cu personalitate juridică de interes 
local, pentru care s-a solicitat asistenţă juridică; 
- s-a întocmit şi prezentat pentru fiecare şedinţă a Comisiei municipale pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa, lista dosarelor care au ca obiect 
plângeri la Legea nr. 18/1991, la Legea nr. 1/2000, la Legea nr. 247/2005, anulări/modificări de 
titlu de proprietate, aflate pe rol, în diferite stadii de soluţionare, la instanţele judecătoreşti; 
- s-au formulat răspunsuri la cererile depuse la Primăria municipiului Bistriţa de către persoane 
fizice şi juridice, ce au fost repartizate spre soluţionare Serviciului Juridic şi Evidenţă 
Documente, în unele situaţii răspunsurile fiind întocmite în colaborare cu alte structuri din cadrul 
instituţiei; 
- s-au verificat/întocmit Rapoarte, respectiv Proiecte de hotărâri de consiliu şi Referate de 
aprobare, în situaţiile în care Direcţia Administraţie Publică, Juridic a fost desemnată raportor 
unic sau în colaborare cu alte structuri din cadrul instituţiei. 
În ceea ce priveşte activitatea de înregistrare şi comunicare a dispoziţiilor Primarului 
municipiului Bistriţa, gestionarea Monitoarelor Oficiale ale României aceasta s-a realizat prin: 
- înregistrarea unui număr de 420 dispoziţii în Registrul de evidenţă a dispoziţiilor Primarului 
municipiului Bistriţa, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, 
- scanarea şi salvarea pe suport electronic a dispoziţiilor emise în anul 2020 de Primarul 
municipiului Bistriţa, precum şi a înscrisurilor anexate acestora, 
- comunicarea dispoziţiilor Primarului municipiului Bistriţa celor cărora li se adresează. 

Prin Serviciul juridic şi evidenţă documente s-a asigurat transmiterea către Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, la solicitarea acesteia, a  înscrisurilor şi clarificărilor 
necesare în vederea soluţionării unor dosare întocmite în temeiul Legii nr. 10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 
1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens s-a purtat 
corespondenţă cu persoanele îndreptăţite, cu instituţiile deţinătoare a documentelor solicitate de 
ANRP, precum şi cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei. 

Totodată s-a asigurat şi îndeplinirea procedurii privind completarea şi înaintarea către 
ANRP a dosarelor cu notificări formulate în baza Legii nr. 10/2001 returnate de ANRP. 

Activitatea de arhivare a documentelor şi eliberarea de copii, adeverinţe şi certificate din 
cadrul Serviciului juridic şi evidenţă documente se desfăşoară de către 3 funcționari publici în 
baza atribuţiilor stabilite conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, a Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, a Instrucţiunilor privind 
activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobată de conducerea Arhivelor 
Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/23.05.1996, a Procedurii de Sistem nr. 15/03.08.2020 
privind arhivarea documentelor din arhiva Primăriei municipiului Bistriţa, a Legii nr. 182/2002 
privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în 
conformitate cu Nomenclatoarele arhivistice al Primăriei municipiului Bistriţa. 

Scopul principal este de a asigura păstrarea, conservarea şi gestionarea documentelor 
aflate în arhiva proprie a Primăriei municipiului Bistriţa; asigurarea legalităţii şi exactităţii datelor 
înscrise în documentele eliberate din arhivă. Una din atribuţiile principale constă în verificarea şi 
preluarea anuală pe bază de inventare şi procese-verbale de predare-primire a documentelor 
constituite de către direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele Primăriei municipiului 
Bistriţa și ale unor servicii publice cu personalitate juridică. 

În anul 2020 s-au realizat următoarele activităţi: 
- întocmirea Programului anual de predare-preluare a documentelor la arhivă, conform 
precedurilor legale; 
- preluarea documentelor create de compartimentele, birourile, serviciile, direcţiile aparatului de 
specialitate al Primarului şi de serviciile publice de interes local cu sau fără personalitate 
juridică, conform programului anual de predare-preluare a documentelor; 
- conducerea registrelor de evidență a intrărilor-ieșirilor a unităților arhivistice din depozitul de 
arhivă; 
- cercetarea documentelor din depozitul de arhivă și soluționarea unui nr. de 244 de cereri 
depuse de persoane fizice și juridice, în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererilor, 



eliberând în acest sens adeverințe, certificate, răspunsuri și copii de pe documentele din arhiva 
instituției noastre; 
- dotarea spațiului de arhivă cu sistem de detectare și avertizare la incendiu, precum și 
întocmirea, înaintarea documentației necesare și obținerea, de la I.S.U. Bistrița-Năsăud, a 
autorizaţiei de securitate la incendiu pentru depozitul de arhivă al Primăriei municipiului Bistrița, 
Piața Centrală, nr. 6; 
- mutarea, ordonare, aranjarea pe rafturi, conform inventarelor de preluare-preluare a 
documentelor create de Serviciile Constatare-Impunere și Serviciul Urmărire-Încasare din 
cadrul Direcției Economice, în depozit de arhivă amenajat în acest sens în noua locației; 
- întocmirea testelor, efectuarea instructajului și completarea fișelor individuale de instructaj în 
domeniul situațiilor de urgență la nivelul Serviciului juridic și evidență documente; 
- scanarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bistriţa nr. 136/14.11.2013 privind 
aprobarea documentației de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului 
Bistrița și Regulament local de urbanism”, beneficiar - Consiliul Local al Municipiului Bistrița; 
- scanarea Ordinelor ale Prefectului de atribuire a trenurilor aferente caselor de locuințe din 
perioada 1991-2000; 
- conducerea evidenţei dosarelor, cuprinse în inventare, împrumutate compartimentelor şi 
serviciilor creatoare, verificarea integrităţii documentelor la restituire şi reintegrarea acestora în 
fond; 
- conducerea, în sistem informatic, a registrului de Dispoziţii a Primarului municipiului Bistriţa; 
- completarea în format electronic a registrului de evidență a Dispozițiilor Primarului pe anii 
anteriori în vederea întocmirii unei evidențe electronice a documentelor existente în depozitul de 
arhivă; 
- completarea în format electronic a registrelor de evidență a autorizațiilor de construire din 
perioada 1990-2000; 
- încărcarea/descărcarea documentelor selecționate și predarea acestora la REMATINVEST 
Bistrița în cantitate totală de 6200 kg deșeuri hârtie. 
 
Compartimentul Autoritate Tutelară: 

Activitatea compartimentului o reprezintă, în principal, îndeplinirea atribuţiilor de 
autoritate tutelară, respectiv protecţia, potrivit legii şi a competenţelor stabilite prin Codul Civil, a 
unor categorii de minori şi persoane majore, după caz. Această activitate este realizată de 2 
funcționari publici. 
 În ceea ce priveşte respectarea şi reprezentarea intereselor minorilor au fost solicitate de 
către instanţele judecătoreşti şi birourile notarilor publici, întocmirea unui număr de 164 anchete 
psihosociale (privind exercitarea autorităţii părinteşti în comun de către ambii părinţi, sau, după 
caz, de un singur părinte, şi stabilirea locuinţei minorului la domiciliul unuia dintre părinţi, în 
urma proceselor de divorţ; privind stabilirea pe cale judecătorească a unui program de vizitare a 
minorului; privind stabilirea locuinţei minorului la domiciliul unuia dintre părinţi; privind 
stabilirea/modificarea cuantumului obligației de întreținere a minorilor; privind stabilirea sau, 
după caz, contestarea paternității etc). 

S-a întocmit documentaţia necesară şi s-au instituit prin dispoziţia primarului 11 curatele, 
fiind numiţi totodată curatori, care i-au reprezentat/asistat pe minori la încheierea unor acte 
notariale în numele acestora, respectiv acceptarea succesiunii de către minori în cadrul 
procedurilor succesorale, și/sau, după caz, acceptarea partajului voluntar succesoral.    
 S-a evaluat modul în care curatorii şi-au îndeplinit obligaţiile ce le-au revenit potrivit 
dispoziţiilor Primarului municipiului Bistriţa, întocmite în anul 2019, prin prezentarea în 
xerocopie a certificatelor de moștenitor încheiate de notarii publici. S-a constatat că cei în cauză 
şi-au îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile impuse prin dispoziţie, iar acolo unde a fost 
cazul s-a pus în vedere acestora, ca în termen de treizeci de zile de la data solicitării, să 
prezinte Compartimentului Autoritate Tutelară copia documentelor raportat la obiectul curatelei.    
Totodată, în anul 2020 s-au întocmit un număr de 4 răspunsuri atunci când, în urma analizării 
adreselor notarilor publici, consilierii s-au aflat în imposibilitate de a institui prin dispoziția 
primarului curatelele solicitate, deoarece nu exista contrarietate de interese între părinți și copiii 
acestora.  



În scopul protecţiei drepturilor persoanei vârstnice şi a bunurilor acesteia, au fost 
desemnaţi consilierii din cadrul compartimentului să asiste, în faţa notarului public, un număr de 
trei persoane vârstnice, în vederea perfectării contractelor de întreţinere viageră, conform Legii 
nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.   
            În vederea întocmirii dosarelor privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea 
copilului, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 52/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, s-au întocmit un număr de 
două anchete sociale.   
           Pentru verificarea modului în care tutorii şi-au îndeplinit sarcina tutelei stabilită prin 
dispoziţia Primarului municipiului Bistriţa sau, după caz, prin sentință judecătorească, s-au 
verificat dările de seamă anuale întocmite de către tutori, pe baza cărora s-au întocmit un 
număr de 44 adrese, prin care s-au redirecţionat către Judecătoria Bistriţa, potrivit 
competenţelor acesteia, dările de seamă anuale împreună cu documentele justificative 
prezentate de tutori și verificate de reprezentanții autorității tutelare, în vederea descărcării de 
gestiune a acestora pe anul 2019. De asemenea, în urma decesului persoanelor pentru care a 
fost instituită tutela, s-au întocmit un număr de 8 adrese, prin care s-au redirecționat către 
Judecătoria Bistrița, cererile de încetare tutelă, întocmite de tutorii persoanelor puse sub 
interdicție, precum și dările generale de gestiune și documentele justificative prezentate de 
aceștia și verificate de reprezentanții autorității tutelare. De asemenea, s-au întocmit trei adrese 
prin care s-a redirecționat, către Judecătoria Bistrița, cererile de înlocuire a tutorelui datorită 
survenirii decesului acestuia sau a imposibilității continuării sarcinii tutelei.   

În vederea modului în care tutorii și-au îndeplinit sarcina tutelei, dat fiind contextul 
generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale determinată de răspândirea 
coronavirusului Sars-CoV-2 (Covid 19), având în vedere existența stării de urgență și, ulterior, 
de alertă și ținând cont de măsurile luate de stat în scopul evitării îmbolnăvirilor cu Sars-CoV-2, 
luând în considerare necesitatea asigurării în continuare a unei protecții adecvate împotriva 
îmbolnăvirii cu noul coronavirus Sars-CoV-2, în vederea reducerii riscului de infectare și 
răspândire a infecțiilor respiratorii cauzate de coronavirusul Sars-CoV-2 și pentru asigurarea 
sănătății și securității în muncă, de imposibilitatea fizică de deplasare a reprezentanților 
Compartimentului Autoritate Tutelară la domiciliile persoanelor puse sub interdicție și aflate în 
evidențele compartimentului, pentru a obține informații despre starea de sănătate a acestora, s-
a procedat la contactarea, în mod telefonic, a tutorilor persoanelor puse sub interdicție 
judecătorească și aflate în evidențele Compartimentului Autoritate Tutelară. Astfel, s-au întocmit 
un număr de 32 note telefonice în urma discuțiilor purtate cu tutorii sau, după caz, cu personalul 
de specialitate din cadrul următoarelor unități medicale: Spitalul Orașenesc Beclean – Secția 
Psihiatrie Adulți, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți din 
localitatea Beclean, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane cu Handicap din localitatea 
Nușeni,Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice „Sf. Ioachim și Ana” din localitatea 
Cușma. 
 
Serviciul cadastru şi revendicări imobiliare  
 Activităţile specifice ale Serviciului cadastru şi revendicări imobiliare se grupează în 
activităţi privind aplicarea Legilor fondului funciar și punerea în posesie a terenurilor, activităţi 
privind realizarea lucrărilor de cadastru pentru imobilele proprietatea Municipiului Bistrița, a 
Județului Bistrița-Năsăud și statului și realizarea  lucrărilor sistematice de cadastru, activităţi 
privind domeniul imobiliar-edilitar şi băncile de date urbane, aferente Sistemului informaţional 
specific domeniului imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane în Municipiul 
Bistriţa şi localităţile componente, a Cadastrului spaţiilor verzi şi a Sistemului de centralizare al 
bazelor de date cadastru pe baza aplicaţiei software CadVeGIS. 
În anul 2020 activitatea Serviciului cadastru şi revendicări imobiliare a constat în principal în 
următoarele:  
 Activităţi privind aplicarea legilor fondului funciar:  



 În vederea realizării punerii în posesie a suprafeţei de 116 ha pe raza localității  Bistriţa și 
a suprafeței de 33,01 ha teren pe raza localității Slătiniţa în favoarea persoanelor îndreptăţite la 
reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul administrat de către Staţiunea de 
Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă Bistriţa, au fost continuate demersurile întreprinse după 
publicarea Deciziei Curții Constituționale a României nr.541/12.07.2016 în Monitorul Oficial al 
României nr.834/21.10.2016 prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a 
Avocatului Poporului. 
 Astfel, a fost asigurată reprezentarea în acțiunea promovată în contencios administrativ 
la Curtea de Apel Cluj, prin care s-a solicitat anularea parțială a Hotărârii de Guvern 
nr.422/09.06.2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr.465/21.06.2017, respectiv 
dispozițiile art. 2 alin. (4) și ultima poziție din Anexa Nr.1 la hotărâre și în consecința, instanța să 
constatate că terenul în suprafață de 37,788 ha teren agricol (necesar până la întregirea 
suprafeței de 116 ha de pe Anexa nr. 29 Bistrița) din suprafața totală de 151,3507 ha teren 
identificat în Anexa nr. 3.30 la Legea nr.45/2009, cu modificările și completările ulterioare, se 
află la dispoziția comisiei locale de fond funciar, fiind înscris în favoarea persoanelor fizice pe 
Anexa nr.29 Bistrița validată prin Hotărârea Comisiei județene Bistrița-Năsăud 
nr.825/09.11.2007, menținută prin Sentința Civilă nr.7275/2009, definitivă și irevocabilă, 
pronunțată în Dosarul nr.3980/190/2009 al Judecătoriei Bistrița. 
 Prin Sentința Civilă nr. 120/2020 a Curții de Apel Cluj pronunțată în Dosarul nr. 
783/33/2017 a fost admisă în parte cererea de chemare în judecată formulată de Comisia 
municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa și a fost 
anulat art. 2 alin. 4 şi ultima poziţie din anexa nr. 1 din HG nr. 422/2017 privind reorganizarea 
Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, prin desfiinţarea Staţiunii de 
Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 
în măsura stabilită prin raportul de expertiză judiciară efectuat de expert ca făcând referire la 
suprafeţe de teren care se suprapun cu suprafeţele de teren cuprinse în anexa nr. 29 a 
Hotărârii Comisiei Judeţene Bistriţa – Năsăud nr. 825/2007.  
           Au fost instrumentate și conduse și alte dosare de instanță, prin asigurarea reprezentării 
în cauze care derivă din activitatea serviciului, respectiv cauze cu obiect fond funciar sau în 
legătură directă cu fondul funciar.    
 Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
Bistriţa, a analizat în 2 şedinţe de fond funciar:  
• un  număr de 5 cereri și contestații depuse de cetățeni cu privire la stabilirea de 
amplasamente pentru punerea în posesie; 
• un număr de 152 cereri formulate în temeiul Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, fiind propusă admiterea pentru 36 cereri și respingerea pentru 116 
cereri, motivat de faptul că cererile formulate nu se încadrează în prevederile art. 23, art. 24 și 
art.27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv cu 
modificările aduse de Legea nr.231/2018 și Legea nr. 87/2020). 
 Cererile au fost analizate după solicitarea de completare cu documente a cererilor, după 
caz, fiind formulate 89 adrese la persoane fizice prin care s-a solicitat depunerea de completări 
raportat la prevederile legale. 
 Față de propunerile de soluționare comunicate, au fost formulate 43 contestații, care au 
fost înaintate Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor Bistrița-Năsăud, în vederea competentei soluționări. 
 În anul 2020, au fost înregistrate în temeiul prevederilor art. 23, art. 24 și art. 27 din 
Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, un număr de 132 
cereri, pentru o suprafață declarată de 43262 mp.  
 Alte activități privind aplicarea legilor fondului funciar se reflectă în principal în 
următoarele: 
• comunicarea invitațiilor pentru punerea în posesie a persoanelor îndreptățite, pe baza 
verificărilor efectuate pentru identificarea persoanelor îndreptățite sau a moștenitorilor acestora 
și depunerea actelor de stare civilă necesare în baza solicitărilor formulate; 



• întocmirea unui număr de 36 procese verbale de punere în posesie, precum și a schițelor de 
punere în posesie aferente acestor procese verbale și înmânarea unui număr de 5 titluri de 
proprietate cu suprafața de 5,9375 ha emise de comisia județeană; 
• eliberarea unui număr de 88 copii după schiţele de lucru cu punerea în posesie solicitate de 
cetăţeni pentru întocmirea dosarului de înscriere în evidenţele de carte funciară;  
• verificarea unei documentaţii cadastrale pentru întocmirea planului parcelar care a fost vizat 
de către Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
Bistriţa;  
• verificarea unui număr de 39 documentaţii cadastrale pentru întocmirea planului de încadrare 
în tarla, din care 34 au fost semnate de către de către Comisia municipală Bistriţa, iar 5 
documentaţii tehnice cadastrale au fost restituite nesemnate, având în vedere faptul că nu s-a 
respectat punerea în posesie;  
• formularea unui număr de 291 răspunsuri faţă de solicitările formulate (din care: 89 la adresele 
persoanelor fizice, 61 la adresele instituţiilor publice, a instanțelor de judecată şi a persoanelor 
juridice şi 141 la adresele serviciilor din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa);    
• vizarea a 9 procese-verbale de vecinătate de către Comisia de recunoaştere şi stabilire a 
limitei şi vecinătăţilor unor imobile, construcţii şi terenuri și restituirea în vederea refacerii sau 
completării documentației pentru un număr de 10 documentaţii, motivat de faptul că nu au fost 
respectate prevederile legale;  
• întocmirea unor puncte de vedere conținând propuneri formulate pe baza situației constatate 
urmare a verificării datele deținute și a prevederilor legale incidente, pentru un număr de 6 
documentaţii tehnice întocmite de persoane fizice autorizate, comunicate din dosarele aflate pe 
rol; 
• pregătirea formularelor și efectuarea verificărilor necesare reactualizării anexelor întocmite în 
baza Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru localitățile: 
Sărata și Slătinița, precum și anexele întocmite în baza Legii nr. 1/2000 și Legea nr. 247/2005 
pentru localitățile : Bistrița, Viișoara. Sigmir, Slătinița, Sărata, Unirea și Ghinda; 
• urmare  actualizării anexelor în baza legilor fondului funciar, au fost înscrise pe planul de lucru 
cu punerile în posesie titlurile de proprietate verificate; 
• au fost verificate o parte din suprafețele înscrise în titlurile de proprietate fiind menționate pe 
planul de lucru cu punerile în posesie suprafețele din titluri și  suprafața din plan.  
 Activităţi derulate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru (inițial denumite lucrări de 
cadastru general):  
 În anul 2020 s-au finalizat documentele tehnice ale cadastrului de către funcționarii 
publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, autorizați în categoria B de către 
ANCPI, pentru  Sectorul cadastral 824 Bistrița, Sectorul cadastral 818 Bistrița, Sectorul 
cadastral 729 Bistrița, prin întocmirea planurilor  cadastrale, a registrelor cadastrale ale 
imobilelor și opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor 
deţinători. 
 Au fost integrate în aplicația de Cadastru Sistematic documentele tehnice cadastrale 
aferente Sectorului cadastral 550 Unirea și ale Sectorului cadastral 841 Bistrița. 
 Pentru sectoarele cadastrale 818 și 729 Bistrița a fost efectuată recepţia de verificare de 
către Comisia internă numită prin Dispoziţia nr. 262/14.06.2019 a Primarului municipiului 
Bistriţa. 
 Sectoarele au fost contrasemnate de către Primar în conformitate cu prevederile legale, 
cele 2 sectoare cadastrale având un număr de 34 imobile cu o suprafaţă de 11,9733 ha, care 
au fost depuse la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud pentru verificare şi 
recepţie. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, au fost publicate prin afișare, în vederea vizualizării şi consultării, 3 sectoare 
cadastrale, pentru a putea fi formulate eventuale cereri de rectificare a documentelor tehnice 
ale cadastrului, potrivit prevederilor art. 14 din lege. 
• au fost comunicate adrese unui număr de 88 persoane - proprietari ai imobilelor terenuri şi 
construcţii pe o suprafaţă totală de 13,1240 ha teren, pentru consultarea documentelor tehnice 
cadastrale afișate 



• au fost eliberate și înmânate în Municipiul Bistriţa, un număr de 18 Cărți Funciare noi, 
proprietarilor de imobile terenuri şi construcţii, pentru o suprafaţă de 1,1507 ha, pentru care au 
fost comunicate unui număr de 45  adrese. 
      Până la această dată, în total la nivelul Municipiului Bistriţa, în perioada 2010-2020 au 
fost eliberate 5350 Cărți Funciare pentru suprafaţa de 6576,8966 ha, reprezentând procentul de 
45,21% din totalul suprafeţei Municipiului Bistriţa şi a localităţilor componente, în care sunt 
incluse pădurile și pășunile aflate în domeniul public al municipiului Bistrița. Lucrarea de 
cadastru sistematic se continuă, aflându-se în diferite stadii de execuție, pentru unele sectoare 
cadastrale fiind efectuate etape de teren, interviu și depunere în vederea recepționării. 
 Imobilele sunt înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară și se 
regăsesc pe softul E-Terra al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, după cum 
urmează:  
• Localitatea componentă Sigmir: 1195 CF-uri pentru suprafaţa de 490,8770ha;  
• Municipiul Bistriţa: 3829 CF-uri pentru suprafaţa de 1022,276 ha;  
• Localitatea componentă Viişoara: 84 CF-uri pentru suprafaţa de 34,9825 ha;  
• Localitatea componentă Unirea: 118 CF-uri pentru suprafaţa de 65,3084 ha; 
• un număr de 132 CF-uri pentru suprafaţa de 4972,5065 ha - Păduri și Pășuni proprietatea 
publică a municipiului Bistriţa / persoanelor juridice şi comunelor învecinate care deţin 
proprietăţi pe UAT Bistriţa.  
       Activităţi derulate în cadrul lucrărilor sporadice de cadastru, pentru imobile aflate în 
proprietatea Municipiului Bistrița: 
          Persoanele fizice autorizate cu categoria B, funcționari publici din cadrul serviciului au 
întocmit documentaţii cadastrale sporadice pentru imobile proprietatea publică sau privată a 
municipiului Bistrița, după cum urmează: 
 - Documentații recepționate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistriţa-
Năsăud pentru prima înscriere în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară: 
• Terenul de joacă strada Sucevei 
• Imobilul - Strada Zefirului 
• Actualizarea nr. CAD 82672 
• Actualizare date imobil, înscriere construcție:Capelă Viișoara  
• Actualizare date imobil, înscriere construcție:Capelă Sărata  
• Actualizare date imobil, geometrie imobil: Loc. Viișoara, strada Speranței, nr.4  
• Rectificare imobil, modificare suprafața prin repoziționare:Piața Morii, nr. 54 și Dezlipire imobil- 
2 lot-uri 
• Rectificare imobil, anulare nr. cadastrale: Imobil cad. 81370 rid la Budușan și efectuare 2 
dezlipiri imobile în 4 lot-uri 
• Dezlipire imobil în 2 loturi:Imobil cad. 81377-OCPI Bistrița 
• 2 imobile teren din str. Calea Moldovei  
• Strada Prof. Mircea Călușeru 
- Documentații care au stat la baza atestării apartenenței imobilelor la domeniul public al 
Muncipiului Bistrița și care au fost ulterior pregătite și depuse, fiind recepționate de Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud pentru prima înscriere în Sistemul Integrat de 
Cadastru și Carte Funciară: 
• Strada Viile cu Pomi (Tronson 3) 
• Sediu administrativ Serviciul Voluntari pentru Situații de Urgență, str.Dobrogeanu Gherea, nr. 
15, Bistrița 
• Dezlipire imobil în 2 loturi: Complex Sportiv Polivalent din localitatea Unirea 
• Dezlipire imobil în 2 lot-uri:Parcare strada Zefirului  
• Alipirea a 6 imobile: strada Remus Cristian Bucur 
• Strada Strugurașului 
• Strada Prof. David Gălățean 
• Strada Zmeurei 
• Parcare Capelă pe strada Tărpiului 
• Cimitir Municipal 
• Teren Slătinița pt. bazinul de apă 



• Alei și spații verzi Strada Romană 
• Parcare Sala Polivalentă Bistrița, str. Vasile Conta 
• Teren Viișoara, Rid Târg 
• Strada Izvorul rece (Tronson 1) și (Tronson 3) 
• Strada Valea Rusului (Tronson 2) 
• Strada Gheorghe Bozga 
• Școala Gimnazială Avram Iancu Bistrița  
- Documentații care au stat la baza atestării apartenenței imobilelor la domeniul public al 
Muncipiului Bistrița 
• Strada Orion 
• Strada Mușcatei 
• Strada Aurel Vlaicu 
• Strada Galaxiei 
• Strada Valentin Raus 
- A fost întocmită documentația pentru imobilul Cimitir nou pentru care urmează să fie clarificată 
situația juridică 
- S-au efectuat măsurători pentru demararea documentațiilor de atestare a  apartenenței 
imobilelor la domeniul public al Muncipiului Bistrița și a documentațiilor de primă înscriere în 
Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară, pentru imobilele: 
• Strada Izvorul Sărat (Tronson 1) și (Tronson 1)  Viișoara 
• Strada Podgoriei 
• Strada Bisericii (Tronson 1) și (Tronson 1)   
• Strada Agronomului 
• Strada Valea Stânelor 
• Strada Iazului, Sigmir 
• Strada Constantin Brâncoveanu 
• Strada Apusului 
• Strada Astrelor 
• Strada Anemonei 
- S-au efectuat măsurători pentru imobilul Strada Câmpului și s-a constat că nu poate fi 
întocmită documentația de atestare la domeniul public, raportat la numeroasele suprapuneri cu 
proprietățile private.  
           Activităţi aferente Sistemului informaţional specific domeniului imobiliar edilitar şi de 
constituire a băncilor de date urbane pentru municipiul Bistriţa şi localităţile componente 
(SISDIEBDU) şi Sistemului de centralizare al bazelor de date cadastru (CadVeGIS):  
 Bazele de date aferente lucrãrilor SISDIEBDU şi CadVeGIS sunt stocate pe server 
pentru a putea fi  completate, actualizate şi interogate multiuser. 
- S-a realizat completarea bazelor de date SISDIEBDU şi CadVeGIS pentru următoarele 
entităţi: 
• completări ȋn feature class de tip linie ,,Străzi”, cu denumirile conform nomenclatorului stradal, 
a actelor normative (HGR şi HCL-uri) prin care au fost denumite şi definite şi completări cu 
privire la  ȋmbracămintea, localitatea, situaţia juridică, ȋntabulat/neȋntabulat, observaţii; 
• completãri ȋn feature class, de tip poligon: ,,Imobile ȋntabulate” ȋn care s-au editat grafic şi 
alfanumeric (date preluate din CF-uri, Hotărȃri Consiliu Local) un numãr de 820 imobile aflate ȋn 
proprietatea publică şi privată a  Municipiului Bistriţa, Judeţului Bistriţa-Năsăud şi Statului 
Romȃn. Completările alfanumerice cuprind modul de administrare, proprietarul, tip act, 
suprafaţă, lungime (ȋn cazul străzilor), adresă imobil, CF, Nr. cadastral, proiecte (acolo unde 
este cazul), provenienţa, observaţii; 
• completarea graficã şi alfanumericã (atribute aferente) a unui feature class, de tip punct 
,,Adresă” care conţine şi atributele alfanumerice referitoare la adresa imobilelor (Localitate, 
Stradă, Nr. poştal, localizare X,Y ȋn Sistem Stereo 70, Cod Siruta) din Municipiul Bistriţa, 
folosind informaţii de la serviciul Urbanism şi din E Terra.  
• completări la unele entităţi parcele, proprietari, electricitate transformator, etc. 
- S-a realizat actualizarea bazelor de date SISDIEBDU şi CadVeGIS 



• măsurători în teren în baza cărora s-au realizat actualizãri ale bazelor de date pentru străzile: 
P-ţa Petru Rareş, Gen. Grigore  Balan, Calea Moldovei, breteaua de legãturã ȋntre Calea 
Moldovei şi Str. Grãnicerilor, drum ȋntre Str. Aerodromului şi bazinul de apã de lȃngã Parcul cu 
peri, zona blocurilor din Subcetate, Str. Industriei (stȃlpi iluminat public), Str. Petru Maior, sens 
giratoriu cu str. Faleza, loc de joaca Str. Ștefan cel Mare, Pãdurea Schullerwald (actualizare 
spaţii verzi), Str. Sigmirului, sensurile giratorii Str. Gãrii-B-dul. Decebal, Str. Gãrii- B-dul. 
Republicii, Str. Gãrii- B-dul. Independenţei, Str. N. Titulescu. Actualizările au vizat identificarea 
imobilului cu privire la entitatea subparcelă-spaţiu verde, stâlpi de iluminat. 
• măsurători în teren la hidranţii, din Municipiul Bistriţa (parţial) şi localitãţile componente în baza 
cărora s-au realizat completãri ale bazei de date CadVeGIS.  
• digitizare şi mãsurare treceri pietoni, staţii aşteptare taxi, staţii bus de interes local, trasare linii 
bus de interes local; 
• crearea unui nou feature class de tip punct „Hidrant”, unde, pe baza mãsurãtorilor din teren, 
au fost editaţi un numãr de 500 hidranţi din Municipiul Bistriţa şi localitãţile componente, la care 
s-au completat date cu privire la localizare (X,Y, Z ȋn Sistem Stereo 70), cod, locaţie (indicat 
strada pentru fiecare hidrant ȋn parte), tip hidrant, stare hidrant, date tehnice, observaţii. 
- Eliberarea de produse cartografice analogice şi digitale din lucrarea SISDIEBDU, respectiv: 
• un număr de 6 certificări de amplasamente pentru documentaţii aferente reţelelor edilitare, pe 
baza suprapunerilor și verificărilor efectuate; 
• un număr de 1 avize de amplasament pentru bornele GPS; 
• un număr de 12 produse cartografice în format analogic şi/sau digital (ortofotoplanuri şi planuri 
extrase din lucrarea SISDIEBDU-GIS) pentru obţinerea de către persoanele fizice sau juridice a 
certificatului de urbanism; 
• un număr de 21 de produse cartografice în format analogic/digital (extrase/planuri din lucrarea 
SISDIEBDU, ortofotoplanuri) pentru direcţiile/serviciile din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, 
în vederea implementării unor proiecte și pentru documentaţiile necesare realizării unor 
obiective; 
• întocmirea unui număr de 6 răspunsuri însoțite de situațiile întocmite urmare a verificărilor 
efectuate pentru”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Bistrita-Nasaud”; 
- Asigurarea suportului tehnic de specialitate necesar realizării diverselor obiective de investiţii 
derulate de alte direcţii/servicii din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, dupã cum urmeazã: 
• Configurare graficã Traseu linia albastrã pentru Direcţia Integrare Europeanã; 
• Crearea unor situaţii centralizatoare care vizeazã strãzile şi situaţia juridicã a acestora, strãzi 
afectate de Masterplanul de apă și canalizare; 
• Pregătirea documentației necesare aprobării Hotărârii de Consiliu local al municipiului Bistrița 
nr. 109/30.07.2020 prin care au fost puse la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrita-Nasaud un nr. total de 164 străzi, potrivit 
celor 3 anexe ale hotărârii;  
• Hartã tematicã cu dispunerea mijloacelor de ȋnştinţare şi alarmare din Municipiul Bistriţa şi a 
zonelor de acoperire acusticã a zonelor locuite pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţã. 
           Activităţi derulate în cadrul lucrării “Cadastrul spaţiilor verzi pe teritoriul municipiului 
Bistriţa şi localităţile componente”: 
           În vederea definitivării Registrului Spaţiilor verzi al municipiul Bistriţa s-au realizat 
actualizări ale spaţiilor verzi, pe baza modului ȋn care au fost ȋnscrise în CF, o serie de imobile, 
urmare a reconfigurãrii unor intersecţii, pieţe, locuri de joacã, străzi, etc, pe baza măsurătorilor 
efectuate în teren şi la solicitarea direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, pentru zone 
unde existã proiecte ȋn derulare.  
           S-au realizat actualizări la arbori ȋn baza adreselor primite de la Direcţia de Servicii 
Publice identificãrilor şi ridicãri topografice ȋn teren, fiind actualizați arbori din Piata Mică, Str. 
Zorilor, P-ţa Petru Rareş în baza de date. 
 Prin dispoziție a Primarului municipiului Bistrița a fost însușit ”Registrul local al spațiilor 
verzi din Municipiul Bistrița și localitățile componente”, în format digital, a terenurilor în suprafață 
de 289,5139 ha inventariate. 



 Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Bistrița și localitățile componente a fost 
publicat pe sit-ul Primăriei municipiului Bistrița la secțiunea: 
 Anunțuri/Cadastru/ Registrul local al spațiilor verzi 
          Activităţi derulate în cadrul serviciilor de întreţinere, consultanţă în utilizare pentru soluţiile 
informatice CadGenBIS și CadVeGIS şi pentru baza de date a sistemului de centralizare al 
bazelor de date cadastru  
   CadGenBIS este o aplicaţie pentru generarea fişierelor CGXML-de legătură cu aplicaţia 
WebCadGen şi cu software E-Terra, ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, respectiv aplicaţie de tip plug-in la ArcGIS, pentru generarea fişierelor CGXML-de 
legãturã cu aplicaţia WebCadGen şi cu software E-Terra, ale Agenţiei Naţionale de Cadastru  şi 
Publicitate Imobiliarã şi gestioneazã baza de date cu lucrãrile Sistematice de cadastru.  
             Soluţia informaticã CadGenBIS deţine douã module : 
          - aplicaţia pentru generarea fişierelor CGXML sub formã de butoane ȋn ArcGIS  
           dezvoltată pentru versiunea de ArcGIS Desktop 10.5.1  
          - aplicaţia pentru generarea fişierelor CGXML interfatã proprie dezvoltată pentru  
            versiunea de ArcGIS Desktop 10.5.1  
           CadVeGIS este o soluție informatică prin intermediul căreia este accesat Sistemul de 
centralizare al bazelor de date cadastru, respectiv aplicaţie software de tip plug-in la ArcGIS, 
care deţine şi o interfaţa proprie și permite editãri,  interogãri, generãri de rapoarte. Aceasta 
gestionezã baza de date a  Sistemului de centralizare al bazelor de date cadastru. 
              Soluţia informaticã CadVeGIS deţine douã module : 
- aplicaţia CadVeGIS, sub formã de butoane ȋn ArcGIS dezvoltată pentru versiunea de ArcGIS 
Desktop 10.5.1 ;  
- aplicaţia CadVeGIS, interfaţã proprie, dezvoltată pentru versiunea de ArcGIS Desktop 10.5.1  
         Soluţia informatică CadVeGIS (interfaţă proprie şi butoane în ArcGIS) permite generarea 
de rapoarte, specifice Cadastrului General, Cadastrului spaţiilor verzi, SISDIEBDU, implicit 
Sistemului de centralizare al bazelor de date cadastru, după cum urmează: Opisul alfabetic al 
proprietarilor pe sectoarele cadastrale, Registrul cadastral al imobilelor, Registrul cadastral al 
parcelelor, Registrul cadastral al proprietarilor, Indexul proprietarilor şi/sau posesorilor, Lista 
sectoarelor cadastrale, Sinteza terenurilor după categoria de folosinţă, Dotare edilitară, Lista 
terenurilor ocupate de construcţii, Situaţia clădirilor pe sectoare (după Anul sau perioada de 
construcţie, Tipul de folosinţă, Mod de administrare, Tipul de proprietate, Structura de 
rezistenţă, Dotarea edilitară, Tipul de încălzire, Starea de întreţinere, Număr de nivele etc.), 
Statistica numărului de familii şi persoane pe sectoare cadastrale, Fişele Căminului edilitar 
(apă, canalizare, telefon, electricitate, gaz), Fişa Arborelui, Fişa Spaţiului verde, Fişa Terenului 
degradat. Aplicaţia generează şi Fişa imobilului ca entitate specifică Sistemului de centralizare 
al bazelor de date cadastru. 
         S-a dezvoltat un nou raport Fişa hidrant, care interogeazã date referitoare la hidranţii 
mãsuraţi ȋn teren ȋn decursul anul 2020. 
         Ȋn baza contractului de servicii nr.111/l/30.09.2020 ȋncheiat ȋntre Municipiul Bistriţa şi 
Impruvement Time SRL  şi a specificaţiilor tehnice s-a realizat ȋn principal: 
● Actualizarea soluţiilor/pachetelor informatice cu modificãri legislative; 
● Operaţii de ȋntreţinere, optimizare, validare şi corectare a bazelor de date, realizarea back-
upurilor; 
● Suport tehnic oferit de prestator ȋn utilizarea soluţiilor informatice CadGenBIS şi CadVeGIS, 
pentru asigurarea funcţionalităţilor bazelor de date deţinute; 
● Alte operaţii privind administrarea aplicaţiilor și a bazelor de date; 
● Servicii de intervenţie în rularea soluţiilor informatice CadVeGIS şi CadGenBIS; 
● Intreţinerea şi optimizarea platformei software asiguratã odatã cu schimbarea serverului. 
Prestatorul a asigurat ȋntregul suport necesar configurãrii serverului reinstalării licențelor și 
aplicaţiilor, pentru care s-a asigurat funcţionalitatea; 
• Prestatorul a realizat migrarea tuturor bazelor de date Cadastru/GIS/Sistem de centralizare 
deținute de Serviciul Cadastru și Revendicări Imobiliare și a asigurat întreținerea acestora. 
 Obiectivele majore pentru anul 2021 ale Direcţiei administraţie publică, juridic sunt: 



• asigurarea reprezentării cu profesionalism în faţa instanţelor judecătoreşti  a intereselor 
municipiului Bistriţa, primarului municipiului, Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor Bistriţa, Consiliului local al municipiului, a Poliţiei locale etc. 
• asigurarea cu profesionalism şi răspundere de asistenţă juridică de specialitate direcţiilor, 
serviciilor, birourilor, compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum 
şi serviciilor publice de interes local cu şi fără personalitate juridică. 
• implicarea în elaborarea de noi proiecte de interes pentru municipalitate, de către direcţie sau 
acordarea de asistenţă juridică şi asigurarea de date tehnice necesare; asigurarea de asistenţă 
juridică pentru proiectele deja aprobate, necesară pentru implementarea şi monitorizarea lor în 
diferite faze de execuţie; asigurarea unei comunicări eficiente în relaţiile cu celelalte servicii din 
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local, având ca obiectiv 
prioritar comun asigurarea implementării proiectelor prevăzute în “ Strategia de dezvoltare a 
municipiului Bistriţa pentru perioada 2010 – 2030 ”. 
• preluarea documentelor create de compartimente/birouri/servicii/direcţii, cu respectarea 
termenelor prevăzute în Programul anual privind predarea la arhiva primăriei municipiului 
Bistriţa a documentelor create de către acestea. 
• întocmirea adeverinţelor, certificatelor, răspunsurilor, a copiilor după documentele arhivate, în 
termen de maxim 15 zile de la data depunerii cererii de către persoana interesată. 
• întocmirea lucrărilor necesare în vederea analizării de către Comisia de selecţionare a 
dosarelor cu termen de păstrare expirat. 
• monitorizarea modului de funcţionare a instalaţiei de avertizare şi alarmare contra incendiilor a 
depozitului de arhivă. 
• colaborarea cu serviciile din domeniul social, cu prioritate în domeniul protecţiei copilului şi a 
persoanelor vârstnice, inclusiv prin elaborarea şi implementarea unor proiecte comune ale 
Compartimentului autoritate tutelară cu Direcţia de asistență socială Bistriţa, cu celelalte instituţii 
şi autorităţi cu atribuţii în domeniu, cu instanţele judecătoreşti şi birourile notariale. 
• monitorizarea implementării proiectelor cuprinse în Strategia de dezvoltare a municipiului 
Bistriţa pe perioada 2010 – 2030, care intră în responsabilitatea Direcţiei administraţie publică, 
juridic şi implicarea cu răspundere şi profesionalism. 
• continuarea procesului de armonizare a normelor locale existente şi a celor care urmează a fi 
instituite cu normele Uniunii Europene şi directivele Comisiei Europene şi eliminarea celor care, 
deja aprobate, conţin prevederi care contravin acestora. Realizarea compatibilităţii instituţionale 
cu UE, identificarea cerinţelor şi obligaţiilor ce revin administraţiei publice locale ca urmare a 
aderării României la UE.  
• analizarea și formularea propunerilor de soluționare a cererilor formulate   
în temeiul art. 23, art. 24 și art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 
• punerea în posesie, întocmirea proceselor verbale de punere în posesie și a schițelor de 
punere în posesie în vederea eliberării titlurilor de proprietate în vederea finalizării legilor 
fondului funciar, inclusiv pentru persoanele care deţin teren la SCDP Bistriţa, în situația în care 
este disponibilizată întreaga suprafață validată 
• finalizarea reactualizării anexelor întocmite în baza legilor fondului funciar pe Municipiul 
Bistrița și localitățile componente 
• verificarea suprafețelor înscrise în titlurile de proprietate și pe planurile de lucru cu punerile în 
posesie 
• realizarea lucrărilor de specialitate aferente documentațiilor sporadice - documentaţii 
topografice pentru imobilele aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Bistrița, 
aferente obiectivelor de investiții 
• continuarea lucrărilor sistematice de cadastru pentru Municipiul Bistriţa și localitățile 
componente 
• actualizarea și completarea lucrării Sistem informaţional specific domeniului imobiliar edilitar şi 
de constituire a băncilor de date urbane pentru municipiul Bistriţa şi localităţile componente în 
baza documentaţiilor din lucrarea de cadastru sistematic realizată, din documentele de carte 
funciară, documentațiile topografice, măsurători în teren, a documentelor gestionate de 
instituție, inclusiv în baza documentelor prezentate de petenți anexat solicitărilor formulate 



• gestionarea şi completarea Sistemului de centralizare al bazelor de date cadastru, prin 
realizarea de mãsurãtori ȋn teren la entitãtile, Hidranţi, Spaţii verzi, Poduri şi podeţe, Piste 
ciclişti, Puncte gospodãreşti, Reţele edilitare. 
• actualizarea şi completarea Sistemului de centralizare al bazelor de date cadastru, prin 
integrarea etapizată pentru imobilele terenuri şi construcţii înscrise în cartea funciară a datelor 
grafice şi alfanumerice cu privire la Carte funciară, Suprafaţã, Proprietar, Localitate, Adresã 
(Stradã şi Numãr poştal), Suprafaţa pe categori de folosinţã (Curţi construcţii, Arabil, Drum, Cãi 
ferate, Fȃneaţã, Apã, Livadã, Pãşune, Pãdure, altele), Intravilan/Extravilan, Apartenenţã la 
domeniul public/privat al Municipiul Bistriţa, Statului Romȃn şi Judeţului Bistrița-Năsăud 
• asigurarea suportului pentru interogarea și utilizarea bazelor de date cadastru de către 
serviciile din aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local, de alte 
instituţii şi autorităţi publice.  
 
 

DIRECȚIA COMUNICARE 
 

Direcţia Comunicare are în structură  Serviciul de Relaţii Publice Comunicare şi 
Compartimentul Tehnologia Informaţiei. Principalele atribuţii ale Direcţiei Comunicare sunt: 
• asigurarea interfeţei de comunicare între cetăţeni şi persoane juridice pe de o parte şi aparatul 
de specialitate şi serviciile publice de interes local pe de altă parte; 
• asigurarea administrării sistemului informatic care deserveşte activitatea aparatului de 
specialitate şi al serviciilor publice de interes local; 
 
Serviciul Relaţii Publice, Comunicare 

Serviciul Relaţii Publice, Comunicare îndeplineşte următoarele atribuţii privind 
comunicarea şi relaţiile cu publicul: 
• înregistrează intrarea şi ieşirea documentelor adresate sau expediate în numele Consiliului 
local şi Primăriei municipiului Bistriţa; 
• oferă informaţii şi sprijin în elaborarea unor documente cetăţenilor care se prezintă la sediul 
instituţiei; 
• afişează în sala de relaţii cu publicul informaţii de actualitate, furnizate prin grija serviciilor de 
specialitate; 
• colaborează cu serviciile de specialitate la actualizarea permanentă a materialelor informative 
destinate cetăţenilor; 
• pune la dispoziţia cetăţenilor documentele necesare (formulare tip şi fişe de informaţii, inclusiv 
pentru obţinerea de informaţii publice conform Legii nr. 544 / 2001) întocmite împreună cu 
serviciile din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, în vederea obţinerii de către cetăţeni a actelor 
şi documentelor eliberate de primărie; 
• informează cetăţenii cu privire la natura serviciilor oferite de Primăria municipiului Bistriţa; 
• îndrumă cetăţenii, reprezentanţii instituţiilor publice şi agenţii economici să se adreseze în 
funcţie de competenţe altor instituţii locale sau centrale, după caz; 
• primesc solicitările privind informaţiile de interes public; 
• asigură afişarea în sala de relaţii cu publicul a informaţiilor de interes public comunicate din 
oficiu, prevăzute la art.5 din Legea nr. 544 / 2001; 
• asigură preluarea, înregistrarea şi repartizarea zilnică pe servicii şi funcţionari, a cererilor, 
scrisorilor, plângerilor, sesizărilor cetăţenilor, precum şi a actelor şi documentelor transmise de 
organele centrale şi locale ale administraţiei publice, de instituţii şi agenţi economici; conduce 
evidenţa informatizată a acestora; 
• asigură descărcarea din evidenţă a actelor şi documentelor rezolvate şi prezintă lunar 
conducerii primăriei stadiul soluţionării acestora; 
• asigură primirea şi expedierea prin fax a actelor şi documentelor; 
• asigură exploatarea centralei telefonice, preluarea apelurilor telefonice; 
• întreţine şi actualizează în permanenţă, cu sprijinul serviciilor de specialitate, fondul de 
materiale informative şi bazele de date; 
• asigură lucrările de secretariat pentru primar şi viceprimari; 



• are în grijă circulaţia eficientă a documentelor care tranzitează cabinetul primarului, 
transmisiile de date care vizează activitatea conducătorului instituţiei, fluxul de persoane şi 
activitatea de relaţii publice aferente cabinetului primarului; 
• este responsabil cu informarea primarului despre orice situaţie care prezintă un grad de 
interes pentru acesta şi pentru instituţie şi pune în aplicare sau urmăreşte executarea 
dispoziţiilor acestuia; 
• întocmeşte diferite tipuri de documente sau situaţii la solicitarea primarului; 
• pune la dispoziţia reprezentanţilor presei centrale şi locale, precum şi a cetăţenilor, cu 
aprobarea primarului, informaţiile solicitate de aceştia în conformitate cu Legea nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public şi cu Legea nr. 52 / 2003 privind 
transparenţa decizională; 
• identifică şi actualizează informaţiile de interes public care sunt exceptate de la accesul liber, 
potrivit legii; 
• informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public 
organizate de Primăria municipiului Bistriţa;  
• asigură periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public 
imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, 
interviuri sau briefinguri; 
• furnizează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale instituţiei; 
• asigură, potrivit Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională, prin responsabilii cu 
societatea civilă, numiţi prin Dispoziţie de primar şi în colaborare cu Compartimentul pregătire 
documente, contencios, obligaţiile ce revin consiliului local şi primarului, de informare şi 
supunere în dezbatere publică a proiectelor de acte normative (hotărâri, respectiv dispoziţii) şi 
de a permite accesul persoanelor interesate la luarea deciziilor administrative şi la şedinţele 
publice; 
• asigură publicarea proiectelor de acte normative în Buletinul informativ, în afişier şi pe site-ul 
primăriei şi gestionează propunerile, opiniile şi observaţiile cetăţenilor; 
• asigură mediatizarea organizării şedinţelor publice în scopul participării persoanelor interesate, 
cu respectarea procedurii prevăzute de Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională; 
• propune efectuarea de sondaje de opinie, în mod direct sau în colaborare cu alte instituţii, 
asupra diferitelor probleme de interes pentru cetăţeni şi prezintă serviciilor şi conducerii 
primăriei rezultatele acestora pe probleme; realizează schimburi de informaţii şi experienţă cu 
alte primării din ţară pentru a adapta şi eficientiza relaţia cu presa şi cetăţenii; 
• asigură organizarea conferinţelor de presă ale primarului pe baza materialelor puse la 
dispoziţie de serviciile primăriei, monitorizează presa centrală şi locală şi aduce la cunoştinţa 
conducerii primăriei articolele de interes ce vizează municipiul Bistriţa, primăria şi consiliul local; 
• realizează materialele şi lucrările necesare primăriei cu prilejul sărbătoririi unor evenimente 
naţionale şi locale (anunţuri, invitaţii, felicitări); 
• întocmeşte, în colaborare cu direcţiile şi serviciile instituţiei, Raportul anual al primarului privind 
starea economică şi socială a municipiului; 
• întreţine şi actualizează în permanenţă fondul de materiale informative şi bazele de date; 
• în colaborare cu Direcţia Venituri asigură înregistrarea, informarea şi sprijinirea elaborării de 
documente, transportarea şi actualizarea permanentă a materialelor informative - suport pentru 
activităţile specifice administrării creanţelor fiscale; 
• asigură, în colaborare cu Direcţia venituri, informarea opiniei publice atât înainte, cât şi după 
adoptare, cu privire la hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale. 
De asemenea Serviciul Relaţii Publice, Comunicare are ca responsabilităţi: 
• organizarea primirii în audienţă a cetăţenilor, realizând lucrările de secretariat pentru audienţe 
şi conduce evidenţa cererilor, solicitărilor, plângerilor, propunerilor făcute de cetăţeni în timpul 
audienţelor şi urmăreşte soluţionarea acestora de către servicii în cazul în care nu pot fi 
rezolvate pe loc, precum şi transmiterea răspunsurilor către cetăţeni; 
• asigură expedierea prin poştă sau curier a actelor şi documentelor rezolvate de primărie; 
• transportă, prin curier, corespondenţa instituţiei; asigură gestionarea timbrelor poştale; 
• asigură depunerea şi ridicarea coletelor Primăriei municipiului Bistriţa. 



Pe parcursul anului 2020 în spiritul unei transparenţe reale prin intermediul Serviciului 
relaţii publice, comunicare s-a asigurat transmiterea informaţiilor de interes public către cetăţeni, 
instituţiile publice, agenţi economici şi diverse alte structuri asociative. Informaţiile de interes 
public, utile cetăţenilor au fost afişate la sediul instituţiei, postate pe portalul propriu 
http://www.primariabistrita.ro şi mediatizate prin intermediul presei locale, în cadrul  
conferinţelor de presă şi prin comunicatelor şi informaţiilor de presă transmise.  
 De asemenea s-a continuat actualizarea permanentă a ziarului on-line „Primăria Bistriţa” 
care poate fi accesat pe portalul instituţiei și conţine informaţii utile care reflecă activitatea 
instituției. 

În conformitate cu prevederile Legii 544 / 2001, a liberului acces la informaţiile de interes 
public, s-a răspuns în termen solicitărilor adresate atât verbal cât şi în scris de către cetăţeni, 
ONG-uri, agenţi economici  sau reprezentanţii presei.  

Cele 155 de solicitări adresate municipalităţii, pot fi departajate pe următoarele domenii 
de interes: utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli, etc.) – 10 solicitări, modul de 
îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice – 108 solicitări, 21 solicitări informaţii referitoare la acte 
normative sau reglementări legale și 16 solicitări privind activitatea liderilor instituţiei. Toate cele 
108 solicitări înregistrate fost rezolvate favorabil. În funcţie de tipul solicitantului, 18 dintre 
solicitările înregistrate, au fost adresate de persoane fizice iar 137 de persoane juridice. După 
modalitatea de adresare a  solicitării: 27 dintre acestea au fost redactate pe suport de hârtie, 54 
au fost trimise prin e-mail iar pentru 74 dintre ele răspunsurile au fost formulate verbal. 

Urmărirea modului de aplicarea a Legii 52 / 2003 a fost o altă preocuparea a Serviciului 
relaţii publice comunicare. Procesul de luare a deciziilor, organizarea şedinţelor de Consiliul 
Local, a dezbaterilor publice s-a desfăşurat în cele mai bune condiţii. Toate cele 26 proiecte de 
acte normative adoptate în cursul anului 2020 au fost anunţate în mod public prin afişare la 
sediul propriu, postare pe site-ul instituţiei şi prin intermediul mass-media.  

Pe parcursul anului 2020 au avut loc 23 şedinţe ale Consiliului Local Bistriţa, anunţate 
prin afişare la sediul propriu, postare pe site-ul instituţiei şi prin intermediul mass-media. Toate 
cele 23 şedinţe ale Consiliului Local Bistriţa s-au desfăşurat în prezenţa reprezentanţilor mass-
media iar procesele verbale (minutele) şedinţelor Consiliului Local Bistriţa au fost făcute publice 
prin afişare la sediul propriu, postare pe site-ul instituţiei şi prin intermediul mass-media. Pe 
parcursul anului 2020 nu s-au înregistrat acţiuni în justiţie intentate Primăriei municipiului 
Bistriţa, care să aibă drept obiect nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa 
decizională. În data de 11.02.2020 a fost organizată o dezbatere publică privind Proiectul 
Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Bistrița pentru anul 2020. 

În sarcina Serviciului Relaţii Publice, comunicare s-a regăsit şi organizarea audienţelor 
pentru cetăţeni. Din cauza situație speciale cauza de pandemia Covid 18 ca urmare directă a 
măsurilor de prevenire și combatere a virusului,  începând cu data 15.03.2020 nu a mai fost 
posibilă desfășurarea programului de audiențe. Cetățenii au fost încurajați să transmită fie prin 
e-mail fie prin poștă solicitările care ar fi dorit să le aducă în atenția executivului în cadrul 
programelor de audiențe și majoritatea au procedat astfel. 

În cadrul programului de audienţe desfășurat până la data de 10.03.2020, au existat 91 
solicitări din partea cetăţenilor. Cererile celor care au solicitat audienţe susţinute de 
reprezentanţii executivului, pot fi grupate în 5 categorii de probleme, astfel: 
• fond locativ – 34 cereri de repartizare a unei locuinţe, reparaţii imobile şi orice alte probleme 
legate de fond locativ; 
• urbanism – 17 de cereri referitoare la probleme legate de activitatea de urbanism, solicitarea 
de clarificări referitoare la condiţiile de eliberare a certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de 
construcţie, solicitări de introducere de utilităţi publice, etc. 
• fond funciar – 5 solicitări de clarificare privind probleme legate de atribuiri terenuri şi punere în 
posesie, conform legislaţiei în vigoare;  
• poliţia locală – 6 
• 29 de cereri cu privire la probleme diverse. 
 În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată la nivelul înregistrării documentelor, în anul 
2020 au fost procesate 95834 documente. Toate aceste documente au fost preluate, prelucrate 



– înregistrate, repartizate şi ulterior monitorizat parcursul acestora în cadrul instituţiei, până la 
soluţionarea şi expedierea sau comunicarea răspunsului. 

De menţionat că în cursul anului 2020, peste 100.000 de persoane  s-au adresat 
Primăriei municipiului Bistriţa prin intermediul centrului de relaţii publice pentru informare sau 
îndrumare.  

Pe întreg parcursul anului s-a acordat o atenţie deosebită şi urmăririi activităţii de 
înregistrare şi repartizare a documentelor care au intrat în instituţie, precum şi cea de expediere 
şi comunicare în termen, a răspunsurilor la cererile şi petiţiile formulate. 
Împreună cu Biroului administrativ, Serviciului Relaţii publice - comunicare a organizat 
activităţile de protocol în Primăria Bistriţa. 

Obiectivele majore pe care Serviciului Relaţii publice, comunicare şi le propune pentru 
anul 2021 vizează implementarea de noi tehnologii de comunicare şi informaţionale cu scopul 
de a îmbunătăţii calitatea serviciilor cu impact direct asupra cetăţeanului.  Creşterea gradului de 
transparenţă, informare şi implicare a cetăţenilor în luarea deciziilor şi monitorizarea şi 
îmbunătăţirea permanentă a serviciilor de comunicare cu cetăţenii oferite prin mijloace 
electronice specializate – infochioşc, portal WEB, se numără printre priorităţile municipalităţii 
pentru perioada următoare.  
  
Compartiment Tehnologia Informației 
 Activitatea compartimentului în anul 2020 a fost axată în principal pe două mari direcţii: 
menţinerea în stare de funcţiune la parametrii normali a sistemului informatic şi modernizarea 
acestuia. 
 Prin grija personalului acestui compartiment au fost asigurate intervenţii în situații 
neprevăzute la toate echipamentele sistemului informatic: calculatoare, multifuncționale, 
infochioșcuri, automate pentru bonuri de ordine, reţea de date şi telefonie, etc.  
 O activitate intensă a fost desfăşurată în prevenirea şi combaterea ameninţărilor 
informatice: verificarea aplicării măsurilor de securitate, actualizarea soluţiilor antivirus şi 
combaterea viruşilor informatici atunci când a fost cazul. 
 A fost monitorizată şi asigurată funcţionarea programelor informatice, în general de tip 
client - server, folosite de compartimentele de specialitate. În acest sens au fost făcute instalări 
şi configurări ale acestora, acolo unde a fost necesar. 
Pe parcursul anului au fost întocmite, de către personalul din compartimentul tehnologia 
informației, documentele necesare pentru achizițiile echipamentelor informatice, au fost 
instalate și configurate acestea (calculatoare, laptopuri, imprimante, etc.). 
 Din cauza pandemiei cu Covid 19, a stării de urgență și alarmare, a necesității distanțării 
sociale, Compartimentul tehnologia informației a desfășurat o activitate nouă, asigurând 
funcționarea ședințelor Consiliului Local pe platforma aplicației de tip video-conferință Zoom și 
transmiterea lor online. 
 Totodată în 2020 s-au continuat activitățile din cadrul proiectului cu titlul „Fundamentarea 
deciziilor și măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivelul UAT 
Municipiul Bistrița” cod SIPOCA 687/cod MySMIS 128636”, a fost întocmită documentația 
pentru achiziția de echipamente informatice și softuri, s-a încheiat contractul de furnizare iar la 
sfârșitul anului s-au achiziționat și instalat echipamentele informatice necesare implementării 
acestui proiect (server, datastorage și ups).  
 În primul trimestru al anului 2021 Compartimentul tehnologia informației va avea ca 
obiectiv principal finalizarea și implementarea soluțiilor online pentru cetățeni.  
 Creșterea gradului de securitate a sistemelor informatice, diversificarea serviciilor 
informatice oferite, crearea unui sistem de backup mai eficient, creșterea calității sistemului 
informatic vor fi printre obiectivele vizate de către compartiment și în noul an. 
Activitatea compartimentului în anul 2019 a fost axată în principal pe două mari direcţii: 
menţinerea în stare de funcţiune la parametrii normali a sistemului informatic şi modernizarea 
acestuia. 

Prin grija personalului acestui compartiment au fost asigurate intervenţii în situații 
neprevăzute la toate echipamentele sistemului informatic: calculatoare, multifuncționale, 
infochioșcuri, automate pentru bonuri de ordine, reţea de date şi telefonie, etc.  



O activitate intensă a fost desfăşurată în prevenirea şi combaterea ameninţărilor 
informatice: verificarea aplicării măsurilor de securitate, actualizarea soluţiilor antivirus şi 
combaterea viruşilor informatici atunci când a fost cazul. 

S-a reorganizat rețeaua internă a primăriei și s-au înrolat echipamentele informatice în 
consola de antivirus pentru a se putea monitoriza zilnic problemele care apar pe partea de 
securitate informatică. 

A fost monitorizată şi asigurată funcţionarea programelor informatice, în general de tip 
client - server, folosite de compartimentele de specialitate. În acest sens au fost făcute instalări 
şi configurări ale acestora, acolo unde a fost necesar. 

Pe parcursul anului au fost întocmite, de către personalul din compartimentul tehnologia 
informației, documentele necesare pentru achizițiile echipamentelor informatice, au fost 
instalate și configurate acestea (calculatoare, laptopuri, imprimante, etc.). 

Tot în anul 2019, în luna octombrie, Primăria municipiului Bistrița a început să 
implementeze un proiect pe fonduri europene care are cuprinse printre activități și 
achiziționarea și furnizarea de soluții informatice pentru servicii online pentru cetățeni. 
Anul 2020 va avea ca obiective principale creșterea gradului de securitate a sistemelor 
informatice, diversificarea serviciilor informatice oferite, crearea unui sistem de backup mai 
eficient, creșterea calității sistemului informatic. 
 
 

DIRECŢIA EDUCAȚIE, TURISM 
 
 
Direcția Educaţie, Turism are în componența sa Serviciul Educație, Tineret și Serviciul 

Turism, Sport. 
 
I. Serviciul Educaţie, Tineret - are în componenţa sa Centrul Comunitar pentru Tineret și 
Centrul After School din Subcetate, prin intermediul cărora se derulează activități de tineret și 
pregătire suplimentară a elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal la nivelul instituţiei. 

Activitatea desfăşurată în cadrul serviciului are următoarele obiective principale: 
- colaborarea cu instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul 
Bistrița. 
- întocmirea rețelei școlare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din 
municipiul Bistrița. 
- organizarea de cursuri acreditate de perfecţionare continuă şi pregătire pentru examenele şi 
testele şcolare naţionale, de limbi străine, jurnalism, utilizare calculator şi web design, muzică, 
pictură, educaţie non formală, workshop – uri destinate tinerilor; 
- implicarea tinerilor din sistemul de învăţământ în acţiuni care să dezvolte aptitudini cetăţeneşti; 
- asigurarea unei bune funcţionări a Consiliului Local al Tinerilor urmărind realizarea de 
obiective care vin în interesele tinerilor şi a preocupărilor acestora; 
 - analizarea permanentă a legislaţiei în vigoare, întocmirea şi propunerea de  proiecte de 
hotărâri ale consiliului local, precum şi proiecte de dispoziţii ale primarului privind completarea 
şi/sau modificarea cadrului legal local în domeniile tineret și învăţământ;  
 - colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului 
Bistriţa-Năsăud, Centrul Cultural Municipal “George Coşbuc”, ONG-uri de profil în vederea 
promovării şi sprijinirii acţiunilor specifice.  
 - propunerea modului de desfăşurare şi contribuţia permanentă la realizarea manifestărilor de 
tineret, învățământ, cuprinse în calendarul anual al instituţiei, participând astfel la întocmirea 
proiectului de hotărâre a Consiliului local privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Bistriţa. 
- colaborarea cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, ONG-uri de profil, în vederea 
promovării acţiunilor de sport şi tineret şi sprijină iniţiativele tinerilor legate de domeniul cultural, 
social şi sportiv; 
-  întreţinerea unei legături permanente cu Centrul Cultural Municipal “George Coşbuc” şi 
colaborarea cu acesta în vederea organizării evenimentelor culturale specifice. 



Sinteza activităţii pe anul 2020:  
 Anul 2020 a fost un an cu totul atipic, pandemia de coronavirus a afectat profund toate 
domeniile, restricţionând atât activităţile didactice, competiţiile şcolare, sportive, dar şi 
evenimentele culturale. În aceste condiţii, Direcţia Educaţie, Turism şi-a adaptat activitatea 
contextului, parte din acţiunile programate prin buget s-au derulat în mediul virtual, platformele 
existente (reţele de socializare – facebook, instagram, pagini: Consiliul Local al Tinerilor şi 
Centrul Comunitar pentru Tineret) transformându-se în adevărate locuri de interacţiune.  
 Astfel, până la instituirea stării  de urgenţă, Direcţia Educaţie, Turism a organizat 
“Sărbătoarea Dragobetelui”, manifestare dedicată tinerilor, care urmăreşte conservarea tradiţiei 
naţionale. În cadrul acesteia, a avut loc un bal al Dragobetelui la care au participat aproximativ 
250 de tineri, elevi la unităţile de învăţământ din municipiu, reprezentanţi ai ONG-urilor de 
tineret, care au participat la o serie de momente artistice, dar şi concursuri dotate cu premii.  

 În data  de  16  martie  a  fost  instituită,  prin decret prezidenţial, starea de urgenţă ce a 
impus limitarea considerabilă a mobilităţii populaţiei, închiderea şcolilor, activitatea acestora 
mutându-se în online, iar evenimentele publice atât în spaţii deschise cât şi în spaţii închise au fost 
interzise. În acest context, serviciul nu a mai putut organiza manifestările aprobate prin bugetul de 
venituri şi cheltuieli, precum: “Săptămâna tineretului”, “Ziua muncii”, “Ziua Copilului”, Festivalul de 
cultură urbană “Nosa”, care presupun derularea de evenimente cu număr mare de participanţi, atât 
în aer liber cât şi în interior, activitatea serviciului concentrându-se pe evenimentele care s-au 
pretat a se derula şi online, după cum urmează:  

- “Magister 2020”, organizată în colaborare cu Liceul de Arte “Corneliu Baba” a constat într-o 
expoziţie virtuală cu lucrările de atestat ale elevilor de clasa a XII-a specializările pictură, grafică, 
design vestimentar, arhitectură şi design ambiental. 

- “Zilele Liceului de Arte “Corneliu Baba” unde a avut loc o expoziţie intitulată “Maestrul şi 
ucenicii” la care au participat elevi, profesori din cadrul liceului, precum şi artişti plastici implicaţi în 
activităţi expoziţionale cu elevii, primăria sprijinind buna organizare prin tipărirea cataloagelor cu 
lucrările din proiect.  

- Campania Pro Cultură “Slove”, derulată online, şi-a propus să ofere tinerilor mai multe 
alternative de valorificare a laturii vocaţionale, având ca public ţintă elevii pasionaţi de literatură 
în scopul promovării cititului. De-a lungul timpului, în cadrul campaniei au fost organizate 
activităţi artistico-literare precum: lecturi publice, întâlniri cu scriitori, prezentări de carte, un 
concurs de creaţie literară destinat elevilor de gimnaziu şi liceu precum şi un concurs de desene 
destinat elevilor din ciclul primar. Concursurile şi-au propus stimularea creativităţii elevilor şi 
descoperirea de noi talente. Ediţia 2020, la care au participat un număr de 105 elevi s-a derulat 
exclusiv online datorită condiţiilor impuse de evoluţia epidemiologică în contextul pandemiei de 
coronavirus. Denumită generic „Totul va fi bine”, ediţia 2020 a valorificat  experienţele generate 
de pandemie, câştigătorii fiind răsplătiţi cu premii în cărţi şi rechizite. 

Luna decembrie, denumită generic ”luna cadourilor” a adus o uşoară relaxare a 
condiţiilor impuse de pandemie, municipalitatea putând organiza astfel manifestările specifice, 
oferind, ca de fiecare dată, pachete care au fost distribuite la: Şcoala Profesională Specială 
„Sfânta Maria”, Centrul de Educaţie Incluzivă nr. 1, Centrul de Educaţie Incluzivă nr. 2, Căminul 
pentru persoane vârstnice, Asociaţia Nevăzătorilor, Centrul de Educaţie Incluzivă „Lacrima”, 
Fundaţia "Bucuria", Asociaţia „Micul Prinţ”, Centrul de plasament Bistriţa și Clubul Pensionarilor.  

În data de 30 decembrie 2020 au fost decernate „Premiile anuale ale municipiului 
Bistriţa”. Cu această ocazie au fost premiaţi cetăţenii cu rezultate deosebite pe parcursul anului 
şi care au promovat municipiul Bistriţa în ţară şi în străinătate. Cei 52 de câştigători a celor 4 
secţiuni: 9 câștigători la secțiunea învăţământ, 33 câștigători la secțiunea sport, 7 câștigători la 
secțiunea  cultură, 3 la secțiunea ştiinţă şi economie, au primit câte un trofeu constând într-o 
plachetă personalizată, diplome şi sume în bani alături de un buchet de flori. 
 Provocarea majoră a constituit-o pregătirea, în condiţii de siguranţă, a noului an şcolar, 
după o perioada de luni de zile în care şcoala s-a desfăşurat exclusiv online.  
 Redeschiderea instituţiilor de învăţământ în anul şcolar 2020-2021 s-a făcut, la fel ca în 
întreaga ţară, în condiţiile speciale impuse de pandemia cu noul coronavirus Sars-Cov-2, fiind 
puşi, astfel, în faţa unor noi provocări nemaiîntâlnite de a gestiona procesul de învăţământ care 
presupune în mod tradiţional colectivităţi de copii şi tineri în condiţiile unei cât mai bune 



distanţări fizice, premisă de bază pentru limitarea răspândirii noului virus. Având în vedere că 
actuala reţea şcolară este caracterizată prin clase aglomerate, în care învaţă în medie între 25-
30 de elevi a fost necesară o regândire a structurii claselor în funcţie de numărul de elevi, dotări 
şi scenariul ales. Astfel, în urma consultării cu directorii de şcoli, s-a conturat o strategie de 
debut pentru fiecare şcoală în parte, Serviciul Educaţie, Tineret fiind pionul principal în 
centralizarea propunerilor unităţilor de învăţământ cu privire la achiziţionarea materialelor 
necesare (mobilier, echipamente IT, echipamente sanitare) şi monitorizarea dotării fiecărei 
unităţi de învăţământ. Totodată, Serviciul Educaţie, Tineret a fost prezent în echipele a două 
proiecte cu finanţare europeană în vederea achiziţionării echipamente sanitare şi IT.  
 Un segment important al serviciului îl constituie activitatea de elaborare a proiectelor de 
hotărâre pe domeniile tineret, sport, educaţie. Astfel, în anul 2020, odată cu învestirea noului 
consiliu local al municipiului Bistriţa, serviciul a făcut propuneri pentru modificarea componenţei 
reprezentanţilor consiliului local în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii ale unităţilor de învăţământ din municipiul Bistriţa. Totodată au fost 
elaborate proiecte de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de 
stat şi particular din municipiu, aprobarea a două Burse de merit Nosa unor studenţi cu 
domiciliul în municipiul Bistriţa, aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bistrița.   

Primăria municipiului Bistriţa a recompensat, şi în anul 2020, performanţele şcolare ale 
elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură domiciliaţi în municipiu. În acest sens, potrivit 
Hotărârii Consiliului Local nr. 139/25.08.2010, elevii care au obţinut premii la faza judeţeană a 
olimpiadelor şcolare din clasele VI-XII, precum şi elevul cel mai bun la învăţătură din fiecare 
clasă I-V, în anul şcolar 2019-2020, au primit un abonament la un prestator de servicii de sport 
(înot, tenis de câmp, fitness, dans sportiv, kangoo jumps etc) la alegere, numărul total al 
beneficiarilor fiind de 309 de elevi. Totodată au fost acordate şi două burse de merit „NOSA” 
unor studenți cu domiciliul în municipiul Bistriţa, bursele fiind acordate cu începere din anul I de 
studiu şi până la obţinerea licenţei, cuantumul uneia fiind de 500 de lei/ lună. În urma analizei 
dosarelor depuse, au primit bursă studenţii: Ilişuan Iannis Patriciu şi Berbecariu Crina Bianca, 
ambii absolvenţi ai Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” din municipiu.   

Una din preocupările esenţiale ale serviciului a fost încheierea, gestionarea şi 
monitorizarea contractelor cu cofinanţare pe domeniile tineret, sport şi educaţie. Ca în fiecare 
an, Primăria municipiului Bistrița a oferit posibilitatea asociaţiilor şi organizaţiilor non 
guvernamentale de a accesa fonduri nerambursabile pentru realizarea unor activităţi nonprofit 
de interes local pe domeniile: tineret, educaţie și sport (domenii gestionate de Direcția Educaţie 
-Turism ). 

Anul acesta, fiind unul atipic datorită regulilor impuse de pandemia provocată de COVID-
19, numărul proiectelor duse la final a fost mai scăzut, deoarece proiectele implicau activități cu 
grupuri de persoane sau organizarea unor evenimente cu participarea unui număr mare de 
persoane, activități care nu se puteau supune regulilor de distanțare socială impuse. 

Pe domeniul tineret au fost următoarele 3 proiecte, din care doar două au fost realizate:  
 

Nr. 
crt. 

Denumire beneficiar Denumire proiect Descrierea activităţilor 
 

Valoarea 
finanţării 

de la 
bugetul 

local 
- lei - 

1 Asociația Clubul 
Sportiv “Schreiner” 

Sport și distracție 
pentru tineri 

Proiectul și-a propus să 
valorifice zona verde, 
Pădurea Schullerwald a fost  
centrul unor activități de sport 
și recreere derulate 
săptămânal pe perioada 
vacanței de vară (2 luni, în 
fiecare sâmbătă din 18 iulie – 

9.960,96 



5 septembrie). Au avut loc 
întreceri de badminton, volei, 
orientare turistică, biking, tir 
cu arcul etc. Participanții au 
primit diplome, cupe, medalii, 
echipament sportiv, apă, suc. 

2 Asociația Creative 
Ideas of Youth 
People to Society 

Profesorul financiar Acest proiect și-a  propus să 
realizeze în rândul tinerilor din 
municipiul Bistrița o informare 
completă în zona de educație 
financiară și antreprenoriat, în 
special pe Facebook prin  
#share. Această informare a 
vizat tehnici și metode de 
prezentare într-o manieră 
ușoară de înțeles pentru tineri, 
cu scopul de a înțelege 
importanța educației 
financiare, capacitatea de a 
întocmi un plan de afaceri și 
pregătirea unui studiu pentru 
simularea deschiderii unui 
business. S-a realizat un ghid 
,,Profesorul financiar“, material 
ce a fost distribuit celor 100 de 
tineri vizați în proiect. Grup 
țintă 100 de tineri din care 50 
de tineri au fost selectați 
pentru a participa în cadrul 
focus-grupurilor. S-au  
desfășurat activități de 
networking, de dezvoltare a 
abilităților selfemployement, 
pentru care au fost utilizate 
instrumente de conectare atât 
în mediul online cât și față în 
față pe toată perioada 
proiectului dar și după 
finalizare. 

3.600 

3 Uniunea Democrată 
a Tinerilor Maghiari 
din Bistrița 

Tinerii în secolul 
XXI 

Activitățile din cadrul acestui 
proiect nu au mai avut loc din 
cauza restricțiilor impuse de 
pandemia de Covid 19 

0 

 
Pe domeniul educație au fost 3 proiecte, dar niciunul nu a fost realizat din cauza 

restricțiilor impuse de pandemia de Covid 19:  
 

Nr. 
crt. 

Denumire beneficiar Denumire proiect Descrierea activităţilor 
 

Valoarea 
finanţării 

de la 
bugetul 

local 
- lei - 

1 Fundația Proelectron Bistrița Robotics 
Demo – ediția a 2-a 

Activitățile din cadrul acestui 
proiect nu au mai avut loc din 

0 



cauza restricțiilor impuse de 
pandemia de Covid 19 

2 Clubul crescătorilor 
de iepuri de rasă din 
Ardeal 
 

„Cupa Rabbits von 
Bistritz – 2020” 
expoziție cu 
participare regională 
și națională de 
animale mici de 
rasă 

Activitățile din cadrul acestui 
proiect nu au mai avut loc din 
cauza restricțiilor impuse de 
pandemia de Covid 19 

0 

3 Asociația Tinerilor 
Creștini Ortodocși 
Bistrița 

Solidari pentru 
comunitate: învățăm 
să fim voluntari 

Activitățile din cadrul acestui 
proiect nu au mai avut loc din 
cauza restricțiilor impuse de 
pandemia de Covid 19 

0 

 
Pe domeniul sport - sporturi individuale şi sportul pentru toţi, au fost încheiate contracte 

pentru următoarele 3 proiecte, toate cele trei fiind finalizate, sportivii obținând medaliile și 
premiile propuse în cererile lor de finanțare:  

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire beneficiar Denumire proiect Descrierea activităţilor 
 

Valoarea 
finanţării 

de la 
bugetul 

local 
- lei - 

1 Asociația C.S. Karate 
Bistrița 

Sportul de 
performanță 

Au fost organizate și s-a 
participat la două stagii de 
pregătire sportivă și avansare 
cu 40 de persoane și s-a 
participat la o competiție 
majoră – Campionatul 
Național de Karate Kyokushin 
cu 10 sportivi de performanță 
și 2 antrenori. (septembrie 
2020). 

13.872 

2 Pop Sorin Ilie Reprezentarea 
Municipiului Bistrița 
în Campionatul 
Motorcycle Racing 
Championship 
MotoRC, 
Motociclism Viteză 

Sportivul a participat la 3 
etape din Campionatul 
Motorcycle Racing 
Championship MotoRC, 
Motociclism Viteză – 
Adâncata, Serres (Grecia) și 
Adâncata unde a reprezentat 
municipiul, acesta câștigând 
loc în primii 10 sportivi. (iunie 
– august 2020) 
 

14.023,28 

3 Clubul Sportiv Ilyo Sprijinirea 
performanței 
sportive în disciplina 
olimpică 
Taekwondo WT 

Proiectul și-a propus 
îmbunătățirea performanțelor 
sportive la disciplina olimpică 
Taekwondo W.T. în cadrul 
Clubului Sportiv Ilyo prin 
achiziționarea de 
echipamente și softuri 
necesare antrenamentelor 
pentru pregătirea sportivilor 

15.000 



Educație 
 
 Parte integrantă a Serviciului Educaţie, Tineret din cadrul Primăriei  municipiului Bistriţa, 
Centrul Comunitar pentru Tineret (Cetin) şi-a definit, ca principal obiectiv, promovarea tinerilor 
şi a intereselor acestora prin oferirea unei alternative în ceea ce priveşte informarea, formarea 
şi educaţia, petrecerea timpului liber dar şi dezvoltarea personală. 

Centrul Comunitar pentru Tineret reprezintă un segment important care face legătura între 
administraţie şi societatea civilă, activitatea pe care o desfăşoară fiind educativă. Astfel, tinerii cu 
vârste între 12-24 de ani socializează, participă la cursuri gratuite, la activităţi recreativ-educative 
şi de voluntariat, beneficiind şi de consultanţă psihologică de specialitate. 

Un segment important al activităţii Centrului îl reprezintă organizarea de cursuri gratuite, atât 
la materii care se regăsesc în programa examenelor naţionale, susţinute în clasa a VIII-a şi a XII-
a, cât şi  cursuri vocaţionale, acestea din urmă având rolul de a orienta şi dezvolta latura creativă 
a tinerilor. Grupul ţintă este format cu precădere din elevii de la şcolile şi liceele din Bistriţa. 
Programele oferite tinerilor şi indirect familiilor acestora sunt de tip complementar activităţilor 
educaţionale formale şi sunt gratuite. Cursurile sunt coordonate de profesori voluntari ce 
activează în școlile din municipiul Bistriţa, profesionişti cu o  experienţă considerabilă, atât în 
învăţământul formal cât şi în cadrul Centrului Comunitar pentru Tineret. 

În anul şcolar 2019-2020 la Centrul Comunitar pentru Tineret  s-au organizat cursuri gratuite 
la materiile: limba şi literatura română, matematică, limbi moderne (limba  engleză-pregătire 
pentru bacalaureat și limba engleză-conversație), geografie, istorie, biologie, fotografie, pictură, 
training-uri şi consiliere psihologică.  

Comparativ cu anii trecuţi, atât numărul profesorilor voluntari cât şi numărul de  beneficiari ai 
Centrului se păstrează constant, la fel şi numărul de ore, rezultatul fiind o foarte bună 
promovabilitate la nivelul municipiului Bistriţa atât la  examenele de bacalaureat precum şi la cele 
de evaluare naţională. 

În anul școlar 2019-2020 s-au înscris un număr de 435 de elevi pentru cursurile de pregătire 
pentru evaluarea națională și bacalaureat și pentru cursurile vocaționale. 

 În data de 11 martie 2020 Centrul Comunitar pentru Tineret și-a suspendat activitatea până 
la finalul anului școlar, în conformitate cu decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență. 

La evaluarea națională, elevii de clasa a VIII-a care au participat la cursurile Centrului 
Comunitar pentru Tineret au obţinut 2 note de 10 şi 25 de note peste 9 la limba și literatura 
română și 1 notă de 10 și 5 note peste 9 la matematică.  

Și absolvenții de clasa a XII-a, cursanți ai Cetin, au obţinut rezultate bune la examenul de 
bacalaureat: 18 note de 10  și 155 note peste 9.  

Procentul general de promovabilitate se situează peste 95%, mult peste  media județeană, 
ceea ce evidențiază faptul că activitățile ce au loc la Centrul Comunitar pentru Tineret sunt 
eficiente și contribuie consistent la creșterea nivelului de cunoștințe al elevilor ce le frecventează. 

Pentru anul școlar 2020-2021, din cauza pandemiei provocate de COVID-19, s-a luat 
decizia mutării activităților în mediul online (classroom, meet). Astfel, atât înscrierile cât și 
cursurile s-au desfășurat în mediul virtual. În perioada octombrie 2020 – decembrie 2020 la 
Centrul Comunitar pentru Tineret s-au înscris un număr de 170 de persoane care au fost 
distribuite în 18 grupe. De asemenea, în urma unei hotărâri a Consiliului Local, 9 săli au fost 
cedate spre folosință Școlii Gimnaziale nr.1 (aflată în proces de reabilitare) pentru efectuarea 
cursurilor. 

  
II. Serviciul Turism, Sport, are următoarele atribuţii: 
- organizează activitățile desfășurate în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare 
Turistică și în cadrul Complexului Sportiv Polivalent Wonderland; 
- colaborează cu Ministerul Turismului, Serviciul Județean de Salvamont Bistrița – Năsăud,  
ISCIR – CNCIR, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița-Năsăud, Direcţia Regională 
de Statistică ş.a.; 
- Centrul Național de Informare și Promovare Turistică colaborează cu Ministerul Turismului și 
reprezentanții acestuia în teritoriu, cu structuri similare din întreaga țară, respectiv participă la 
târguri naționale și internaționale de profil; 



- propune modul de desfăşurare şi contribuie permanent la realizarea activităților de turism şi 
sport, cuprinse în calendarul anual al instituţiei. Participă la întocmirea proiectului de hotărâre a 
Consiliului Local privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa. 
   Administrat de  Serviciul Turism, Sport, Complexul Sportiv Polivalent din localitatea 
componentă Unirea  este destinat practicării sporturilor şi petrecerii timpului liber.  
   Iubitorii sporturilor de iarnă au la dispoziţie Pârtia de Schi Cocoş dotată cu telescaun şi pârtia 
destinată copiilor şi începătorilor, dotată cu teleschi, deschisă publicului în data de  17 ianuarie 
2020. 
    Pentru restul sezonului, pasionaţilor le stă la dispoziţie  Parcul de aventură, dotat cu tiroliene, 
panouri de căţărare şi trasee pentru biciclişti. Fiind de mici dimensiuni şi având în vedere 
regulile de distanţare socială impuse din cauza pandemiei Covid 19, parcul a fost închis pe tot 
parcursul anului 2020.      
   Pârtia de Schi Cocoş a funcţionat proporțional cu condiţiile meteo favorabile, până la finalul 
lunii februarie 2020. În această perioadă au fost valorificate un număr de 4.713 cartele de 
acces, ceea ce a constituit venit la bugetul local în sumă totală de 129.855 de lei. 
    În extrasezon, s-au executat lucrări specifice, ajustări, reparaţii şi construcţii noi, în vederea 
pregătirii sezonului de iarnă 2020 – 2021. Astfel, în primul trimestru din anul 2020,  s-au 
executat lucrările de întreţinere stipulate în Ordinul nr. 491 al Ministerului Tineretului şi 
Sportului, constând în cosiri, drenaje, nivelare, urmate de reviziile la instalaţiile de transport 
persoane. A fost achiziţionat un nou tun automat pentru producerea zăpezii şi pentru mărirea 
capacităţii de aducţiune a apei din Râul Bistriţa destinată alimentării rezervorului pentru 
producerea zăpezii artificiale. Totodată, a fost achiziţionat şi montat un sistem de pompare de 
mai mare capacitate.    
 
 Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) 
  Informaţii privind etapele de dezvoltare ale  oraşului începând cu anul 1241 şi până în 
prezent, istoria Bistriţei, alături de date despre cele mai importante obiective turistice, culturale 
şi religioase sunt disponibile pentru turişti, utilizând macheta interactivă a CNIPT-ului, unică în 
România şi construită după cea existentă la centrul turistic din Regensburg, Germania. Aceasta 
a făcut şi face în continuare obiectul a numeroase ore deschise-interactive cu elevii de la şcolile 
din municipiu, dar şi cu studenţii facultăţii de profil de la Extensia Bistriţa a Universităţii Babeş- 
Bolyai din Cluj Napoca. CNIPT Bistriţa pune la dispoziţia turiştilor filme de prezentare a istoriei 
oraşului, a principalelor obiective turistice şi istorice, bisericilor, etc, laolaltă cu pagina web 
bistritaturistica.ro, şi pagina de facebook CNIPT Bistriţa.     
 De la înfiinţare şi până în prezent, au beneficiat de serviciile specifice ale Centrului de 
Informare Turistică  peste 128 de mii de turişti, aproximativ 12.000 pe an, dintre aceştia  61% 
români  şi 39% străini. Ponderea cetăţenilor străini care au vizitat centrul a fost de 89 % din ţări 
membre UE, restul, din afara spatiului comunitar, în principal din Republica Moldova, Japonia, 
SUA, Rusia, Mexic, Brazilia, Australia, China, Chile, Venezuela, Argentina, Coreea de Sud, 
Norvegia, Rusia, Noua Zeelandă, Ucraina, etc. 
 Din anul 2013, de la deschiderea pentru public a Turnului Bisericii Evanghelice, au 
urcat cu ascensorul în medie 13.000 de turişti plătitori anual, care au adus un aport financiar de 
aproximativ un miliard de lei vechi anual. Alături de aceştia, au beneficiat de vizite gratuite peste 
5000 de persoane anual, cu ocazia diferitelor evenimente culturale organizate de Primăria 
municipiului Bistriţa ( Zilele Bistriţei, Zilele medievale, Sărbătoarea Saşilor de pretutindeni, 
Noaptea Albă a Bisericii Evanghelice, etc), numărul mediu anual al vizitatorilor ridicându-se la 
aproximativ 18- 19 mii/an. 
 La fel ca şi pentru  ceilalţi agenţi economici care au obiect de activitate HORECA, tour-
operatorii, transportatorii şi ceilalţi prestatori de servicii turistice, anul 2020 a fost slab din punct 
de vedere turistic. Cu toate acestea, de la începutul anului şi până la impunerea măsurilor 
restrictive datorate pandemiei SARS COV 2, Centrul de informare turistică a oferit servicii de 
specialitate unui număr de 4217 turişti, cu precădere români (97%), iar Turnul Bisericii 
Evanghelice a fost vizitat de 600 de persoane, având încasări de 4500 de lei.     
 Prin intermediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică şi Serviciului 
Monumente Istorice, administraţia a fost cooptată, în calitate de partener, în proiectul 



„Descoperă Sufletul Transilvaniei” al Consistoriului Evanghelic Luteran din România - turul 
turistic al bisericilor evanghelice şi fortificate din Transilvania. Concret, în baza unui card plătit la 
agenţii de turism din ţară şi străinătate sau la tour-operatori,în fiecare an peste 5000 de turişti 
vizitează bisericile fortificate şi evanghelice din Transilvania, 51 la număr, alături de principalele 
obiective turistice, istorice, biserici, din localităţile cuprinse în proiect.  
  Chiar dacă anul 2020 a fost atipic din punct de vedere turistic datorită pandemiei, ca în 
fiecare an,  personalul CNIPT în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean a continuat orele 
deschise, interactive, la care au participat, atât fizic cât şi online,  elevi de la şcolile din 
municipiul Bistriţa şi din judeţul Bistriţa – Năsăud în cadrul săptămânii „Şcoala Altfel”. 
      Prin intermediul acestui program, peste 2500 de elevi de la şcolile din Bistriţa, din judeţ şi 
din alte localităţi din judeţele învecinate, în fiecare an şcolar, primesc informaţii despre istoria 
oraşului, obiectivele turistice şi programele pe care le derulează municipalitatea în domeniul 
turistic. 
 În prima parte a anului 2020, au fost continuate relaţiile de colaborare, (prezentarea cu 
ghid a municipiului Bistriţa, Bisericii Evanghelice şi celorlalte obiective de interes turistic și 
cultural), cu agențiile de turism, tour-operatori și ghizi profesionişti din Bucureşti, Sibiu, Braşov, 
Mediaş, Târgu Mureș, Cluj - Napoca, Alba Iulia și Sighișoara . 
 La solicitarea instituţiilor publice/structurilor de primire turistică/cetăţenilor, au fost 
efectuate servicii de ghidaj turistic de către personalul Centrului turistic, ghizii voluntari din 
cadrul Consiliului Local al Tinerilor şi ai Centrului Comunitar pentru Tineret. 
 Direcţia Educaţie,Turism colaborează cu ministerul de resort, cu ANAT, Consiliul 
Judeţean, agenţii de turism, tour-operatori, instituţii de învăţământ, ONG – uri, asociaţii de profil 
(Produs în Bistriţa-Năsăud) şi agenţi economici la organizarea tuturor activităţilor care au drept 
obiectiv includerea municipiului Bistriţa în rutele turistice naţionale şi internaţionale, promovarea 
obiectivelor turistice şi istorice prin participarea la târguri de turism zonale, naţionale şi 
internaţionale având drept scop conservarea, reabilitarea şi punerea în valoare a acestora. 
Toate acţiunile au vizat creşterea susţinută şi consistentă a numărului de turişti, precum şi 
creşterea timpului de staţionare al acestora în Bistriţa. 
 Totodată monitorizează şi implementează obiectivele cuprinse în Strategia de 
dezvoltare a municipiului Bistriţa pe perioada 2010 - 2030, rectificată în 2015, la capitolul 
„Turism”. 
 Personalul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică pe lângă activitatea 
de specialitate, organizează anual cursuri de ghizi turistici voluntari, la care participă elevi de 
liceu şi studenţi de la facultatea de profil din Bistriţa care, după absolvire, participă la toate 
acţiunile în care este împlicată Direcţia Educaţie, Turism.  
 Obiectivele propuse pe anul 2021 pentru Direcția Educație, Turism 
1. Tineret 
a) realizarea de campanii tematice şi noi activităţi pentru copiii şi tinerii din localităţile 
componente; 
b) ducerea la îndeplinire a acţiunilor cuprinse în calendarul anual  de manifestări aprobat de 
Consiliul local; 
c) realizarea de proiecte în colaborare cu Consiliul Local al Tinerilor – permanent; 
d) încheierea şi urmărirea derulării contractelor de cofinanţare;    
e) atragerea de fonduri guvernamentale/europene pentru realizarea de proiecte de şi pentru 
tineret;  
2. Învăţământ/ Educaţie: 
a)  identificarea nevoilor şi monitorizarea permanentă a activităţilor unităţilor de învăţământ din 
municipiu;  
b) implementarea Platformei de orientare şcolară şi profesională Cognitrom Career Planner, 
platformă prin care elevii claselor a VII-a şi a VIII-a îşi pot cunoaşte trăsăturile relevante pentru 
orientarea în carieră, se pot informa despre opţiunile şcolare şi profesionale şi pot afla care sunt 
alternativele cele mai potrivite.   
b) ducerea la îndeplinire a acţiunilor cuprinse în calendarul anual de manifestări aprobat de 
Consiliul local; 



c) implicarea permanentă în activităţile extracurriculare ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar – permanent; 
d) iniţierea de campanii în şcoli vizând educaţia non formală; 
e) diversificarea ofertei educaţionale la Centrul Comunitar pentru Tineret. 
3. Turism realizarea de proiecte legate de dezvoltarea turismului local şi contribuţia prin 
mijloace specifice la promovarea imaginii municipiului Bistriţa 
a)modernizarea şi optimizarea accesului la Biserica Evanghelică prin achiziţionarea şi montarea 
de turnicheţi de acces 
b) Valorificarea potenţialului turistic al Turnului Bisericii Evanghelice şi creşterea calităţii 
serviciilor oferite de către Centrul de Informare Turistică prin programe menite a prezenta istoria 
oraşului şi prin colaborarea la proiectul Bisericile Fortificate din Transilvania – Transilvania Card 
– vizitarea celor 51 de biserici fortificate, derulat de Consistoriul Evanghelic din România; 
c)  creşterea numărului de turişti care vizitează Centrul Naţional de Informare şi Promovare 
Turistică; 
d) promovarea oraşelor înfrăţite cu Bistriţa, ca obiective turistice, prin intermediul agenţiilor de 
turism din municipiu, cu care colaborează Centrul de Informare și Promovare Turistică; 
e) îmbunătăţirea şi actualizarea conţinutului portalului „Bistriţa turistică” în cadrul site-ului 
Primăriei Bistriţa;  
f) realizare materiale promoţionale;  
g) atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea turismului în municipiul Bistriţa; 
4. Sport colaborarea cu diferite instituţii pentru desfăşurarea anumitor activităţi în care să fie 
antrenaţi tinerii şi alţi cetăţeni ai municipiului Bistriţa. 
a) demararea procedurilor pentru construirea unui Alpine Coaster în Complexul Polivalent 
Wonderland ca opţiune de petrecere a timpului liber, în afara sezonului de ski; 
b) realizare Pumptrack – pistă modulară pentru practicarea sportului cu o gamă largă de 
vehicule nemotorizate (biciclete, trotinete, skateboard) în parcul municipal; 
c) implementare program Sport în parc – program care promovează mişcarea şi activitatea 
fizică în aer liber, pe diverse categorii de vârstă, scopul final fiind îmbunătăţirea stării de 
sănătate a populaţiei municipiului, atât la nivel fizic cât şi mental; 
d) competiţii sportive între cartiere şi licee pe diverse discipline sportive; 
e) ducerea la îndeplinire a acţiunilor cuprinse în calendarul anual de  manifestări aprobat de 
Consiliul local; 
f) încheierea şi urmărirea derulării contractelor de cofinanţare; 
g) derularea de noi investiții în cadrul Complexului Sportiv Polivalent Wonderland: mărirea 
capacităţii instalaţiei de producere a zăpezii; 
 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU 
 
 

Obiectul de activitate al Direcţiei Patrimoniu este administrarea și valorificarea bunurilor 
imobile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Bistriţa, respectiv administrarea 
bunurilor proprietate a statului aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Bistrița. 

Serviciul public municipal „Direcţia Patrimoniu” are în subordine Serviciul administrare 
domeniu public şi privat, Compartimentul administrare fond locativ și Compartimentul buget 
salarizare contabilitate. 
2.1. Serviciul administrare domeniu public şi privat are ca obiectiv principal administrarea și 
valorificarea imobilelor-teren proprietate publică sau privată a municipiului Bistriţa desfăşoară 
următoarele activităţi principale: 

• întocmeşte, păstrează şi actualizează în permanenţă situaţia patrimoniului municipiului 
Bistriţa şi prezintă oportunităţi de valorificare eficientă a acestuia, inclusiv pentru bunurile 
proprii ce urmează a fi valorificate prin licitaţie publică; 

• întocmeşte rapoarte de specialitate privind concesionarea, închirierea sau vânzarea unor 
bunuri din patrimoniul municipiului Bistriţa şi asigură întocmirea contractelor de 



concesionare, închiriere, asociere, vânzare sau alte forme de valorificare a patrimoniului, 
urmărind respectarea clauzelor contractuale cuprinse în acestea; 

• întocmește contractele de închiriere/concesiune/comodat, autorizațiile de folosire 
temporară pentru utilizarea terenurilor proprietate publică sau privată a Municipiului 
Bistrița și urmărește respectarea clauzelor contractuale cuprinse în acestea; 

• urmăreşte încasarea chiriilor, redevenţelor, ratelor, taxelor, precum şi a penalităţilor 
pentru neplata la termen a obligaţiilor contractuale şi întocmeşte toate documentele 
necesare pentru recuperarea debitelor și rezilierea/rezoluţiunea contractelor, după caz; 

• întocmeşte documentele de actualizare şi modificare a chiriilor,  redevenţelor, a cotelor 
de participare în contractele de asociere, în corelaţie cu clauzele contractuale şi cu 
reglementările legale în vigoare; 

• administrează parcările publice de reşedinţă şi cele cu plată amenajate în municipiul 
Bistriţa şi urmăreşte respectarea prevederilor regulamentelor privind administrarea 
parcărilor de reşedinţă, precum şi a celor cu plată din municipiul Bistriţa; 

• analizează și verifică documentele depuse pentru atribuirea locurilor de parcare cu 
respectarea regulamentelor aplicabile și organizează şedinţele de atribuire a locurilor de 
parcare de reşedinţă, urmărind încasarea taxelor aferente utilizării parcărilor publice; 

• asigură modificarea și prelungirea anuală a abonamentelor de parcare de reședință, 
precum și anularea și reatribuirea acestora în conformitate cu regulamentul aplicabil; 

• asigură evidența activităților comerciale, de prestări servicii și producție desfășurate de 
agenții economici pe raza municipiului Bistrița și monitorizează desfăşurarea acestor 
activități; 

• verifică documentaţiile depuse de către agenţii economici în vederea obţinerii 
certificatelor de funcţionare, în conformitate cu regulamentul aprobat și întocmește 
documentația necesară în vederea autorizării;  

• asigură întocmirea și eliberarea certificatelor de funcţionare pentru agenţii economici, 
urmăreşte vizarea anuală a acestora și încasarea taxelor aferente; 

• verifică documentațiile depuse pentru realizarea extinderilor și branșamentelor la utilități 
care afectează terenuri aparținând domeniului public al municipiului și întocmește 
răspunsuri / avizele / acordurile necesare în acest sens; 

• prin serviciul de registratură și relații cu publicul se asigură relația cu cetățenii, fiind 
acordate informațiile necesare ce țin de activitatea direcției și asigurând înregistrarea 
diverselor cereri, sesizări, adrese care vin atât din exterior cât și din interiorul instituției. 

2.2. Compartimentul administrare fond locativ are ca obiect principal de activitate administrarea 
spaţiilor cu destinaţia de locuinţe, respectiv cele din fondul vechi, case şi blocuri, a locuințelor 
sociale şi a celor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, precum şi a spaţiilor cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţe și valorificarea lor conform prevederilor legale. Compartimentul 
administrare fond locativ are următoarele activităţi principale: 

• asigură inventarierea şi conducerea evidenţei spaţiilor cu destinaţia de locuinţe din fondul 
locativ de stat din municipiul Bistriţa şi face propuneri privind închirierea acestora; 

• asigură inventarierea şi administrarea spaţiilor cu destinaţia de locuinţe construite prin 
Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Bistriţa, face propuneri privind închirierea 
sau vânzarea acestora, conform prevederilor legale; 

• asigură inventarierea și administrarea locuinţelor sociale din municipiul Bistrița, potrivit 
competenţelor stabilite prin lege şi face propuneri de repartizare a locuinţelor sociale 
conform listei de prioritate aprobată de consiliul local și asigură întocmirea contractelor 
de închiriere și respectarea clauzelor contractuale cuprinse în acestea; 

• asigură evidenţa cererilor de locuinţe sociale și ANL şi face propuneri de repartizare a 
celor libere, în baza listelor de prioritate aprobate de consiliul local; 

• asigură evidenţa spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe şi face propuneri de 
închiriere sau de vânzare, după caz, prin licitaţie publică a acestora, conform 
prevederilor legale;  

• face propuneri privind închirierea directă a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă, din fondurile proprietate a municipiului Bistriţa sau aflate în administrarea 



acestuia, partidelor, fundaţiilor, asociaţiilor, instituţiilor publice etc., cu respectarea 
prevederilor legale; 

• asigură şi urmăreşte încasarea chiriilor stabilite pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă, 
precum şi a celor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi face propuneri pentru 
folosirea sumelor încasate din chirii; 

• asigură şi urmăreşte încasarea ratelor lunare pentru apartamentele din imobilele  cu 
destinaţia de locuinţă vândute, precum şi a celor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 
etc. 

• întocmeşte toate documentele necesare pentru recuperarea debitelor și 
rezilierea/rezoluţiunea contractelor și evacuarea din locuință, după caz, pentru 
contractele încheiate pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă, precum şi a celor cu altă 
destinaţie decât cea de locuinţă; 

• întocmeşte rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâre inițiate pentru administrarea 
sau valorificarea spațiilor cu destinația de locuință sau cu altă destinație decât cea de 
locuință din patrimoniul municipiului Bistriţa sau aflate în administrarea consiliului local, 
conform prevederilor legale şi asigură punerea în executare a hotărârilor adoptate; 

• asigură îndrumarea metodologică şi sprijinirea reprezentanților asociaţiilor de proprietari 
pentru îndeplinirea de către aceștia a obligaţiilor ce le revin în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare și urmărește derularea activităților specifice în condiţiile și 
cu respectarea legii. 

2.3. Compartimentul buget salarizare contabilitate următoarele atribuţii principale:  

• întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru serviciul în care îşi 
desfăşoară activitatea; 

• întocmește deschiderile de credite pe titlurile de cheltuieli până în data de 25 a lunii 
anterioare pe trimestrul următor si le transmite către Trezoreria municipiului Bistrita; 

• asigură operarea în modulul Forexebug a tuturor operațiunilor aferente bugetului de 
venituri și cheltuieli al Direcției Patrimoniu ; 

• asigură urmărirea execuţiei bugetare din cadrul clasificaţiei bugetare aprobate de 
Ministerul Finanţelor pentru toate activităţile finanţate din bugetul propriu al Direcţia 
Patrimoniu;  

• întocmeşte contul de execuţie pentru bugetul propriu; 

• asigură încasarea şi depunerea zilnică a numerarului rezultat din încasări la Trezoreria 
municipiului Bistriţa şi efectuează virările ce se impun din sumele încasate, potrivit legii; 

• întocmește note contabile aferente tuturor operațiunilor de încasare și plată derulate prin 
Direcția Patrimoniu (încasări prin banca, POS, numerar si plaţi furnizori); 

• organizează şi răspunde de evidenţa sintetică şi analitică a conturilor; 

• întocmeşte lunar balanţa de verificare, contul de execuţie şi fişele analitice; 

• întocmeşte trimestrial dările de seamă contabile şi răspunde de depunerea în termen a 
acestora la Direcţia Economică din cadrul Primăriei; 

• exercită controlul financiar preventiv pentru Direcţia Patrimoniu, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 

• întocmeşte statul de plată si face plăţile aferente pentru salariaţii din cadrul direcţiei. 
Activitatea direcţiei este autofinanţată, iar veniturile provin din: chirii spaţii cu destinaţia 

de locuinţă, chirii spaţii cu altă destinație decât cea de locuinţă, redevenţe provenite din 
contractele de concesiune imobile cu diferite destinaţii, chirii terenuri aferente chioşcurilor, 
tonetelor, cabinelor şi dulapurilor telefonice, panouri publicitare, terenuri agricole, rate provenite 
din vânzarea unor terenuri, taxe privind folosirea temporară a domeniului public cu diferite 
destinații, taxe de autorizare a agenţilor economici care desfăşoară activităţi comerciale pe raza 
municipiului Bistriţa şi vize anuale, precum şi venituri din activitatea aferentă parcărilor publice 
amenajate în municipiul Bistriţa, respectiv abonamente locuri de parcare şi contracte de 
rezervare locuri de parcare (pentru persoane juridice) pentru parcările cu plată şi taxele 
eliberate pentru parcările de reşedinţă. 

Din activitățile derulate în cadrul Direcției Patrimoniu în anul 2020 s-a încasat suma  
totală de 8.580.679,56 lei, din care s-au constituit venituri astfel: la bugetul Direcției Patrimoniu 



suma de 4.622.203,03 lei, la bugetul local al municipiului Bistrița suma de 580.279,25 lei 
provenită din vânzarea terenurilor și a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă 
proprietate privată a municipiului și a locuinţelor vândute în baza Decretului Lege nr.61/1990 și 
la bugetul de stat suma de 3.378.197,28 lei obţinută din vânzarea locuinţelor în baza Legii 
nr.112/1995 și a locuințelor construite prin ANL și cota virată la ANL reprezentând recuperarea 
investiției din contravaloarea chiriilor, conform prevederilor legale. După efectuarea plăților 
privind cheltuielile angajate prin bugetul direcției a rezultat un excedent în sumă de 
1.634.537,48 lei. 

Situație privind tipul şi numărul contractelor aflate în derulare în anul 2020: 
 

Nr. Crt. Tip act Numar 
contracte 

 Contracte închiriere locuinţe  

1 Contracte de închiriere locuinţe situate în case din fondul vechi 96 

2 Contracte închiriere locuinţe situate în blocuri din fondul vechi 54 

3 Contracte închiriere locuinţe construite prin ANL 558 

4 Contracte de închiriere locuinţe sociale situate în Bistriţa, zona 
Subcetate şi localitatea componentă Viişoara  

320 

 Contracte închiriere spaţii  

5 Contracte închiriere spatii – societăţi comerciale  5 

6 Contracte de închiriere spaţii  - partide politice  6 

7 Contracte închiriere spații - asociaţii şi fundaţii 10 

8 Contracte de închiriere spatii situate in puncte termice  4 

 Contracte concesiune teren  

9 Contracte concesiune teren zona Subcetate – case pt. tineri 19 

10 Contracte concesiune teren zona Subcetate - case credit ipotecar  30 

11 Contracte concesiune teren pentru construire balcoane 67 

12 Contracte concesiune teren către persoane fizice 34 

14 Contracte concesiune teren pt. construire locaşuri de cult 19 

15 Contracte concesiune teren cu destinația de spatiu verde 10 

16 Contract de superficie teren 3 

 Contracte închiriere teren  

17 Contracte închiriere teren pentru amplasare chioşcuri 30 

18 Contracte închiriere spatii situate în incinta unităţilor de învăţământ cu 
destinaţia de chioşcuri alimentare, săli de clasa pentru cursuri, birouri 

13 

19 Contracte închiriere terenuri din incinta unităţilor de învăţământ cu 
destinaţia de terenuri de sport 

4 

20 Contracte de închiriere bază sportivă pentru tenis de câmp  

21 Contracte de închiriere teren - pista karting 1 

22 Contracte închiriere teren pentru  amplasare panouri publicitare – 
servicii de publicitate 

6 

23 Contracte închiriere teren cu destinația de căi de acces 3 

24 Contracte închiriere teren amplasare echipamente de joacă pentru 
copii 

2 

25 Contracte închiriere teren pentru amplasare dulapuri telefonice  1 

26 Contracte de exercitare a dreptului de acces 6 

27 Contracte închiriere teren pentru amplasare echipamente de telefonie 
mobilă 

4 

28 Contracte închiriere terenuri agricole, curte, grădină 42 

29 Contracte de închiriere teren pentru amplasare construcții provizorii - 
în incinta Complexului Sportiv Polivalent 

4 

30 Contracte închiriere teren (amenajare patinoar artificial demontabil) 1 

31 Contracte rezervare locuri de parcare 3 

32 Autorizații de folosire temporară a domeniului public (amplasare 279 



terase, construcții provizorii, tonete, aparate băuturi calde, băuturi 
răcoritoare, căi acces, panouri prin care societățile își identifică 
activitatea) 

33 Autorizații de folosire temporară a domeniului public (comercializare 
flori, martisoare, organizare evenimente, panouri mobile, direcționale, 
afișe, etc.) 

235 

 Contracte asociere  

34 Pentru amenajare şi exploatarea unui spaţiu de alimentaţie publică  1 

35 Pentru amenajare staţie carburanţi  1 

36 Pentru realizarea proiectului “Parcul Perilor seculari” - Lions 1 

 Contracte de comodat  

37 Comodat terenuri cu diferite destinații 7 

38 Comodat spaţii cu diferite destinații 13 

44 Contracte vânzare locuințe construite prin ANL  31 

45 Contracte vânzare teren aferent locuințelor ANL și fond vechi 33 

46 Contracte vânzare terenuri proprietate privată a Municipiului Bistrița 2 

 CERTIFICATE DE FUNCŢIONARE  

47 Pentru unităţi de alimentaţie publică 252 

48 Pentru alte activităţi economice 2390 

 
Sinteza activității direcţiei pe anul 2020 

În vederea administrării și valorificării bunurilor imobile, construcții și teren, aparținând 
domeniului public sau privat al municipiului Bistriţa şi a spaţiilor cu destinaţia de locuinţe 
proprietate a municipiului sau aflate în administrarea consiliului local, efectuării înscrierii în 
evidențele de carte funciară a unor bunuri, alipiri/dezlipiri terenuri, treceri din domeniul public și 
domeniul privat al municipiului Bistrița, în perioada ianuarie – decembrie 2020 au fost adoptate 
un număr de aprox.60 de hotărâri ale Consiliului local al municipiului Bistriţa, care au fost puse 
în aplicare. 

Un proiect de importanță majoră și activitate complexă a fost întocmirea Inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bistrița, care după întocmirea de către 
Comisia specială de inventariere a fost afișat pentru aducere la cunoștința publică, conform 
prevederilor legale și a fost aprobat de către Consiliul local al municipiului Bistrița prin Hotărârea 
nr.160/26.11.2020. 

Prin serviciul de registratură și relații cu publicul al Direcţiei Patrimoniu a fost asigurată 
relația cu cetățenii, fiind acordate toate informațiile necesare cu privire la activitatea direcției, 
fiind înregistrate în anul 2020 un număr 6.500 de cereri, adrese, sesizări şi diverse solicitări, din 
exteriorul și/sau interiorul instituției. 
 
A. Serviciul administrarea domeniului public şi privat 
A.1. Administrare contracte concesiune/închiriere/vânzare imobile-teren 

În anul 2020 au fost gestionate un număr de 320 contracte de închiriere și concesiune, 
respectiv 202 contracte de concesiune teren cu diferite destinații, 118 contracte de închiriere 
teren cu diferite destinaţii, 20 contracte de comodat terenuri şi spaţii, 3 contracte de superficie, 
9 contracte de administrare, 3 contracte de asociere încheiate cu persoane fizice sau juridice și 
3 contracte de rezervare locuri de parcare. În vederea gestionării acestora și urmăririi 
respectării clauzelor contractuale au fost emise acte adiționale, facturi, diverse notificări ca 
urmare a modificării obiectului contractului sau a titularilor de contract, de modificare a 
chiriei/redevenţei potrivit indexării anuale sau pentru prelungirea perioadei contractuale, precum 
și notificări privind debitele restante și răspunsuri la adrese și sesizări cu privire la derularea 
contractelor. 
 Tot pentru valorificarea domeniului public și sprijinirea activităților de comerț  stradal și nu 
numai, au fost eliberate 235 autorizaţii de folosire temporară a domeniului public pentru 
derularea unor activităţi de comercializare sau expunere produse și 279 autorizații de folosire 
temporară a domeniului public pentru amplasare terase, construcții provizorii, tonete, aparate 



băuturi calde, băuturi răcoritoare, amenajare căi acces, panouri prin care societățile își identifică 
activitatea. 
 În baza unei hotărâri a Consiliului local, la solicitarea agenților economici interesați, au 
fost organizate licitații pentru închirierea a 5 amplasamente - terenuri aparținând domeniului 
public al municipiului Bistrița, în vederea amplasării unor chioșcuri pentru alimentație publică și 
comercializare presă, cărți, ziare, fiind încheiate un număr de 5 contracte de închiriere. 
De asemenea, au fost depuse un număr de 5 cereri de completare a Declaraţiilor de creanţe 
pentru persoanele juridice aflate în procedura insolvenţei, au fost transmise un număr de 5 
documentaţii pentru acţionarea în instanţă prin Direcţia Administraţie Publică Juridic - 
Compartimentul  juridic, contencios în vederea recuperării debitelor restante şi rezilierii 
contractelor, după caz. 
Un număr de 2 sentinţe civile au fost investite cu formulă executorie, fiind transmise către 
executorul judecătoresc în vederea recuperării debitelor restante, rezilierii contractelor şi 
predării amplasamentelor, după caz. 
 Procentul de încasare a chiriilor și diferitelor taxe pentru folosirea temporară a domeniului 
public, inlusiv taxe aferente utilizării locurilor e parcare și emiterii certificatelor de funcționare și 
vizelor acestora, pentru anul 2020 este de 92%, iar pentru încasarea redevențelor procentul 
este de 80%. 
 În cursul anului 2020 a fost încheiat un contract de administrare ce are ca obiect 
utilizarea unor spații din imobilul, construcție și teren, situat în str. Liviu Rebreanu nr.18, 
proprietate publică a Municipiului Bistrița, în favoarea Școlii Gimnaziale nr.1, în vederea 
desfășurării activităților de învățământ preuniversitar în contextul prevenirii îmbolnăvirilor cu 
SARS-CoV-2, existând în derulare alte 8 contracte pentru administrare imobile cu diferite 
destinații. 
 În anul 2020 a fost încheiat un singur contract de vânzare – cumpărare pentru un imobil, 
construcție și teren aferent în suprafață de 462 mp, cu destinația de imobil pentru prestări 
servicii, situat în Bistrița, proprietate privată a Municipiului Bistrița, cu plata unui avans de 30% 
din prețul ofertat la procedura de vânzare prin licitație, diferența urmând a fi  achitată în 60 de 
rate lunare egale. 
 Pentru a sprijini inițiativa Consiliului Județean Bistrița - Năsăud de a realiza în localitatea 
componentă Unirea, str. Aerodromului, un complex de agrement cu funcțiuni complexe, 
respectiv sală polivalentă, stadion, construire terenuri de sport și amenajări adiacente, precum 
și sistematizarea întregului amplasament, prin hotărâri ale Consiliului local s-a aprobat trecerea 
din domeniul public al municipiului Bistrița în domeniul public al județului a unor suprafețe de 
teren, fiind încheiate protocoala de predare - preluare între părți. 
 La rândul lui, Consiliul Județean Bistrița - Năsăud, la solicitarea motivată a Consiliului 
local al municipiului Bistrița, a aprobat trecerea din domeniul public al județului în domeniul 
public al municipiului Bistrița a unui imobil, construcții și teren, situat în Drumul Cetății nr.2A, în 
vederea amenajării unei piețe en-gross modernă și funcțională, care să ofere infrastructură și 
spatiu de depozitare propice produselor agricole, să furnizeze o gamă completă de servicii 
pentru populație și să asigure nivelul calitativ al produselor depozitate si comercializate, fiind 
încheiat protocol de predare - preluare între părți. 
 A fost asigurat sprijin serviciului de specialitate din cadrul instituției în vederea înscrierii în 
evidențele de cadastru și carte funciară a unor bunuri, imobile construcții și/sau teren, în 
domeniul public al municipiului Bistrița având destinații de uz și interes public local, la solicitarea 
serviciului și în baza documentațiilor tehnice cadastrale întocmite de personalul de specialitate 
fiind întocmite în acest sens un număr de 10 proiecte de hotărâre. 
 
A.2. Administrare parcări publice 

Implementarea sistemelor de parcare cu plată şi de reşedinţă din municipiul Bistriţa a fost 
în ultimii 11 ani cea mai importantă, vastă şi complexă activitate a direcţiei, urmând procedura şi 
regulamentele aprobate prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa 
nr.141/26.10.2017, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului 
Bistriţa nr.77/24.05.2018 și prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa 
nr.149/22.08.2019. 



Până la sfârşitul anului 2020 în municipiul Bistriţa au fost amenajate 10.021 locuri de 
parcare şi atribuite un număr de 9.376 locuri de parcare, un procent de ocupare de 93,6% și de 
încasare taxe de 100%.  

De asemenea în cursul anului 2020 a fost prelungită valabilitatea perioadei de utilizare a 
locurilor de parcare de reşedinţă pentru zonele amenajate şi atribuite în anii 2009 – 2019, 
respectiv pentru un număr de 9.376 utilizatori. 
În ceea ce priveşte parcările cu plată din municipiu au fost eliberate un număr de 538 de 
abonamente de parcare şi s-au încheiat 3 contracte de rezervare a locurilor de parcare în 
favoarea unor persoane juridice, cu respectarea prevederilor regulamentului. 
În anul 2020, atât încasările din activităţile aferente parcărilor de reşedinţă au scăzut cu 1,97% 
faţă de anul trecut, cât și încasările din taxele aferente parcărilor cu plată au scăzut cu 60,97% 
faţă de anul trecut, urmare a modificărilor aduse de regulament cu privire la contractele de 
rezervare locuri de parcare. 

Aplicația on-line pentru administrarea parcărilor de reședință a fost implementată 
începând cu anul 2017 și a fost îmbunătățită constant, în sensul că la această dată permite atât 
efectuarea rezervării unui loc de parcare liber, cât și efectuarea plătii acestuia on-line. Plata on-
line poate fi efectuată și de către deținătorii unei parcări de reședință a cărui abonament 
urmează să expire. Astfel, având în vedere situația epidemiologică existentă în anul 2020, atât 
la nivel național cât și local și creșterea numărului de persoane infectate cu virusul SARS-Cov-
2, pentru a veni în sprijinul cetățenilor prin Hotărârea nr.168/26.11.2020 s-a aprobat 
introducerea posibilității efectuării plății și în sistem on-line a tarifelor de parcare stabilite, sistem 
care urmează a fi implementat începând cu anul 2021. 
 
A.3. Administrare certificate de funcționare / vize anuale  

În anul 2020 au avut loc 4 şedinţe ale Comisiei de avizare a orarelor de funcţionare ale 
agenţilor economici care desfăşoară activităţi comerciale pe raza municipiului Bistriţa în urma 
cărora au fost aprobate un număr de 160 solicitări de orare de funcţionare, din care 31 pentru 
unităţi de alimentaţie publică.  

În anul 2020 au fost în derulare un număr de 2642 certificate de funcționare eliberate 
pentru activități comerciale pe raza municipiului Bistrița, din care 252 pentru unităţi de 
alimentaţie publică și 2390 pentru alte activități.  

Din totalul de 2390 de certificate de funcţionare eliberate pentru alte activităţi au fost 
vizate şi preschimbate conform prevederilor H.C.L. nr.110/2014 un număr de 807 având o 
valabilitate de 5 ani, diferența de 1583 urmând a fii preschimbate la expirarea valabilității. 

De asemenea din totalul de 252 de certificate de funcţionare pentru activități de 
alimentație publică, 31 certificate au fost eliberate în anul 2020 pentru puncte de lucru noi, au 
fost vizate un număr de 202 certificate de funcţionare de alimentatie publică pentru agenți 
economici care au achitat taxele aferente funcționării și 30 de certificate au fost anulate la 
cererea agenților, astfel că la 31.12.2020 figurează în evidențe un număr de 222 puncte de 
funcționare de alimentație publică. 

Au fost modificate şi refăcute 33 de certificate ca urmare a solicitărilor privind modificarea 
orarului de funcționare, a denumirii societății sau sediului social, şi au fost anulate la cerere un 
număr de 92 certificate, din care 30 certificate fiind pentru activităţi de alimentaţie publică. 

Au fost întocmite 24 notificări cu privire la condiţiile de avizare a orarelor de funcţionare 
ale agenţilor economici, 37 notificări privind restanţele de plată a vizei anuale şi  210 notificări 
privind obligaţia de plată anticipată a vizelor anuale pentru activităţile de alimentaţie publică. În 
cursul anului au fost înregistrate 67 sesizări cu privire la activităţile comerciale, activităţile de 
alimentaţie publică care au fost analizate și verificate, fiind transmise răspunsuri la acestea. 
 
A.4. Lucrări reparaţii imobile 
 În anul 2020 au fost întocmite documentațiile necesare încheierii contractelor de prestări 
servicii pentru mentenanța sistemului de climatizare, a sistemului de supraveghere video, a 
sistemului de avertizare incendii și pentru asigurarea pazei pentru imobilul situat în Bistrița, str. 
Gh. Șincai, nr.2 și a fost asigurată atât urmărirea derulării contractelor, cât și executarea 



lucrărilor de reparaţii şi întreținere la echipamentele și instalațiile aferente acestor sisteme 
pentru menținerea lor în stare de funcționare. 

S-au efectuat lucrări de reparații sau înlocuiri de elemente atât la partea de construcții cât 
și partea de instalații de apă-canal, termice și electrice la locuințele din blocurile construite prin 
ANL și din blocurile sociale din Bistrița și localitatea componentă Viișoara.  

S-au efectuat lucrări de reparații și renovare la imobilul din Piața Mică nr.15, imobil în 
care Primăria Bistrița are în administrare două locuințe, dintre care una este locuință socială. 
Lucrările la locuința socială au fost executate prin Direcția Servicii Publice iar la cealaltă 
locuință, de către o societate de construcții, în baza unui contract de lucrări încheiat prin grija 
Serviciului Achiziții publice. 

S-au efectuat lucrări de punere în siguranță, în regim de urgență, a corpului A al 
imobilului situat pe strada Nicolae Titulescu, nr.18, ca urmare a prăbușirii acesteia din data de 
11.03.2020. Lucrările de punere în siguranță au fost executate, în regim de urgență ca urmare a 
stării de urgență declarată la nivel național și a stării precare a clădirii, de către o societate de 
construcții atestată să efectueze lucrări pe imobile monumente istorice. Direcția Patrimoniu a 
verificat lucrările și a obținut avizele necesare blocării traficului pe strada N.Titulescu pe 
perioada lucrărilor, și a solicitat Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, 
soluționarea dosarului privind imobilul în cauză. 
 
B. Compartimentul fond locativ 

În anul 2020 la Compartimentul Fond Locativ au fost administrate un număr total de 
1.032 contracte de închiriere locuinţe, după cum urmează: 100 contracte pentru locuințe situate 
în case din fondul vechi de stat, din care 4 au făcut obiectul vânzării în cursul anului, 54 pentru 
apartamente situate în blocurile vechi, 558 pentru locuinţe construite prin A.N.L. şi 320 pentru 
locuinţe construite în zona Subcetate şi localitatea componentă Viişoara cu destinaţia de 
locuinţe sociale. 

În vederea administrării locuințelor și gestionării contractelor au fost întocmite şi încheiate 
contracte, adrese, note de constatare, răspunsuri, etc., după cum urmează: 
- a fost prelungită durata pentru 13 contracte de închiriere pentru locuinţele din case şi blocuri 
din fondul vechi, în conformitate cu prevederile Codului Administrativ, aprobat prin Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului României nr.57/03.07.2019. 
- au fost întocmite un număr de 240 contracte de închiriere pentru locuinţele din blocurile 
construite prin A.N.L şi 294 acte adiţionale la contractele de închiriere pentru locuinţele din 
blocurile construite prin A.N.L, acest tip de contracte având valabilitate 1 an, conform 
prevederilor legale aplicabile; 
- s-au întocmit un număr de 87 adeverinţe de plată integrală pentru locuințele din fondul vechi și 
9 adeverinţe de plată integrală a locuințelor construite prin A.N.L., în vederea radierii sarcinilor 
înscrise în evidenţele de carte funciară; 
- au fost transmise 3 notificări privind debitele restante la plata ratelor pentru locuinţele situate 
în blocurile vechi, în urma cărora toate au fost achitate integral, precum și 10 notificări privind 
debitele restante la plata ratelor pentru locuinţele cumpărate în baza Legii nr.112/1995, în urma 
cărora au fost achitate la zi un număr de 9 debite restante, procent de recuperare de 
aprox.99%. 
- s-au expediat un număr de 320 notificări pentru chiriaşii care au înregistrat debitele restante la 
plata chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă, din care 21 la case din fondul vechi, 18 la 
locuinţe din blocuri vechi, 129 la locuinţele construite prin ANL şi 152 la chiriaşii din locuinţele 
sociale.  
- pentru 1 chiriaş în locuinţe din fondul vechi și 11 chiriași în locuințele sociale s-au întocmit 
documentaţii pentru acţionarea în instanţă prin Direcţia Administraţie Publică Juridic - 
Compartimentul  juridic, contencios în vederea rezilierii contractelor, evacuării din locuinţă şi 
recuperării debitelor restante, pentru neplată; 
- au fost înregistrate 35 contracte de vânzare – cumpărare locuințe, dintre care 31 pentru 
locuințe construite prin ANL și terenul aferent, vândute în baza Legii nr.152/1998, 4 locuințe din 
fondul vechi și terenul aferent, vândute în baza Legii nr.112/1995, iar 2 locuinţe au fost vândute 
în baza unor hotărâri ale Consiliului local al municipiului Bistriţa. 



- pentru chiriaşii din spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă au fost transmise un număr 
de aprox.20 notificări pentru recuperarea debitelor restante, în urma cărora un număr de 16 
persoane juridice au achitat debitele integral pentru anul 2020. 

În cursul acestui an au fost emise 18 de sentinţe judecătorești, rămase definitive și 
irevocabile, din care 4 pentru locuinţe construite prin A.N.L. și 14 pentru locuințe sociale. Din 
cele 18 sentințe, 14 sentințe (4 pentru locuințele construite prin ANL și 10 pentru locuințele 
sociale) au fost transmise către executorul judecătoresc cu cereri de executare silită în vederea 
recuperării debitelor restante şi evacuarea debitorilor din locuinţă, iar 4 sentințe pentru 
recuperarea debitelor restante, nu au fost investite deoarece chiriaşii şi-au achitat integral 
debitele restante, în urma sentinţelor.  

În anul 2020 au fost repartizate un număr de 9 de locuințe construite prin ANL și o 
locuință socială rămase libere ca urmare a renunțării sau evacuării foștilor chiriași. 
Procentul de încasare a chiriilor pentru folosirea spațiilor cu destinația de locuințe pentru anul 
2020 este de 90,1 %. 
 
A.4. Activitatea de îndrumare şi sprijinire a asociaţiilor de proprietari 

În cursul anului 2020 au fost înregistrate și soluţionate 23 de sesizări primite de la 
cetățeni, asociaţiile de proprietari sau de la membrii acestora, cu privire la organizarea și 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Persoanele au fost îndrumate în conformitate cu 
prevederile Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari şi administrarea condominiilor. 

Au fost înregistrate situaţiile semestriale ale soldurilor elementelor de activ şi pasiv 
aferente unui număr de 307 asociaţii de proprietari constituite la nivelul municipiului Bistrița.  
Obiective  majore  pentru anul 2021: 
- Inventarierea tuturor imobilelor situate în centrul istoric al municipiului Bistrița, proprietate 
privată și proprietate a statului român, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului 
Bistrița, în vederea demarării unui amplu program de reabilitare a acestora. 
- Administrarea și valorificarea eficientă a bunurilor imobile aparținând domeniului public şi 
privat al Municipiului Bistriţa, a locuințelor și a spațiilor cu altă destinație aflate în proprietatea 
sau administrarea Municipiului Bistrița, prin închirierea, concesionarea, administrarea sau darea 
în folosință în condiţii avantajoase și în folosul cetățenilor, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 
- Administrarea eficientă a parcărilor amenajate în municipiul Bistriţa, atât cele de reşedinţă cât 
şi cele cu plată, conform regulamentelor aplicabile și amenajarea de parcări etajate, subterane 
sau supraterane, în zonele aglomerate din municipiu. 
-  Achiziționarea de terenuri pentru realizarea unor investiții/obiective de uz și interes public, 
după caz și achiziționarea a 40 de centrale termice de apartament pentru locuințele sociale date 
în folosință în anul 2010-2011 a căror durata de funcționare a expirat, precum și a 15 centrale 
pentru locuințele construite prin ANL. 
- Îmbunătăţirea continuă a performanţei serviciului şi creșterea satisfacerii cetăţenilor prin 
răspunsuri clare, corecte și complete, la cererile, sesizările acestora, în maxim 25 zile. 
- Implementarea Instrumentului CAF și a planului de acțiuni de îmbunătățire CAF 2019-2021 
pentru eficientizarea activității instituției. 
 
 

DIRECŢIA ADMINISTRARE  PIEŢE 
 
 

Direcţia de administrare a pieţelor din cadrul primăriei municipiului Bistriţa este un 
serviciu  public municipal cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire legi, ordonanţe, 
hotărâri ale Guvernului României,hotărâri ale consiliului local, dispoziţiile primarului şi 
soluţionează problemele curente ale utilizatorilor pieţelor municipiului Bistriţa.   

• Asigură urmarirea execuţiei bugetare din cadrul clasificaţiei bugetare aprobate de 
Ministerul Finantelor pentru toate activităţile finanţate din bugetul propriu al  D.A.P.M.B. ; 

• Intocmeste contul de executie pentru bugetul propriu, pana in 10 a lunii ; 



• Organizează si răspunde de evidenţa analitică şi sintetică a conturilor ; 

• Intocmeşte proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ; 

• Intocmeşte si pezinta spre aprobare referate şi proiecte de hotărâri privind modificarile 
care se impun a fi efectuate in bugetul de venituri şi cheltuieli pe parcursul execuţiei 
bugetare ; 

• Intocmeşte lunar balanţa de verificare, contul de execuţie şi fişele analitice ; 

• Intocmeşte trimestrial dările de seama contabile şi răspunde de depunerea în termen a 
acestora la Direcţia economică din cadrul Primăriei ; 

• În cazul existenţei unor virări de credite, verifică încadrarea acestora în prevederile 
actelor normative în vigoare ; 

• Primeşte zilnic de la Trezoreria municipiului Bistriţa extrasele de cont pentru toate 
capitolele de cheltuieli finanţate din buget, precum, şi contul de execuţie al bugetului 
propriu ; 

• Asigură onorarea la timp şi corectă a obligaţiilor financiare ale direcţiei către terţi, precum 
şi a acestora faţă de D.A.P.M.B.  ; 

• Exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale în vigoare ; 

• Asigură documentele şi sumele necesare pentru deplasarile efectuate de personalul 
propriu în interes de serviciu, în ţara sau străinătate ; 

• Asigură evidenţa contabilă analitică şi sintetică a mijloacelor fixe, pe locuri de folosinţă, a 
obiectelor de inventar în magazii şi în folosintă, precum şi a materialelor pe gestiuni şi pe 
feluri de materiale în scopul păstrarii integritaţii patrimoniului direcţiei ; 

• Asigură transmiterea la Direcţia administraţiei publice – Serviciul administraţiei publice, 
juridic contencios, a situaţiei debitorilor care nu şi-au onorat obligaţiile datorate 
D.A.P.M.B. , în vederea recuperării lor potrivit legii ; 

• Organizează evidenţa analitică a debitorilor şi creditorilor şi  furnizorilor direcţei în aşa fel 
încât să urmărească în permanenţă situaţia reală a acestora; 

• Organizează evidenţa analitică a cheltuielilor de investiţii pe obiective în conformitate cu 
listele de investiţii anexate la bugetul de venituri şi cheltuieli. 

• Întocmeste statele de plata pentru personalul din cadrul direcţiei. 

• Asigură şi urmareşte modul de valorificare a reyultatelor inventarierii parrimoniului. 

• Intocmeste conform legii, documentatia pentru organizarea de licitatii privind inchirierea 
unor mese sau spatii pentru amplasarea de chioscuri in vederea comercializarii de 
produse agroalimentare si industriale in pietele municipiului Bistrita ; 

• Incheie in baza documentelor legale contracte de inchiriere pentru aceste mese si spatii 
comerciale ; 

• Întocmeste acte aditionle la contractele de inchiriere in functie de modificarile intervenite 
in legislatia in vigoare ; 

• conduce evidenta chiriilor stabilite pentru mesele si chioscurile din pietele municipiului 
Bistrita ; 
Bugetul de venituri si cheluieli al activitatii Directiei de administrare a pietelor din mun. 

Bistrita pe anul 2020, aprobat prin HCL nr. 24/13.02.2020, se prezinta astfel:    
      

Buget venituri  

Venituri proprii de realizat 2020 1,200,000 lei 

Subventie de la bugetul local 1,154,000 lei 

Total venituri 2,354,000 lei 

                       din care de virat la bug. local 550,000 lei 

Venituri proprii realizate 1,178,000 lei 

Subventie incasata de la bugetul local 850,000 lei 

Total venituri 2020 2,028,000 lei 

                     din care virate la bug.local 433,000 lei 

    



În contextul in care, datorita carantinei , pietele industriale au fost inchise doua luni și 
multi producatori au lipsit din piete,veniturile au fost realizate in procent de 86,15%.  
   

Buget cheltuieli 2,354,000 lei 

Sectiunea functionare 2,354,000 lei 

Sectiunea dezvoltare 0 lei 

Platile efectuate sunt in suma totala de : 2,039,000 lei 

Cheltuieli de personal 1,623,000 lei 

Cheltuieli materiale si servicii 416,000 lei 

Cheltuieli de capital 0 lei 

     
        

DIRECŢIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ BISTRIȚA 
 
 
 Direcţia de Asistenţă Socială Bistrița, funcţionează în subordinea Primarului municipiului 
Bistriţa şi viceprimarului. Este condusă de un director executiv şi are în structura sa următoarele 
componente:  
• Serviciul financiar, contabil, administrativ  
• Serviciul “Căminul pentru persoane vârstnice”; 
• Serviciul “Centrul de noapte şi cazare persoane fără adăpost” 
• Cantina de ajutor social 
• Compartimentul de asistenţă la domiciliu a persoanelor vârstnice 
• Oficiul pentru consilierea romilor; 
• Cabinet Stomatologic. 
• Compartiment monitorizare asistenţi personali, indemnizanţi şi evaluare 
persoane cu handicap; 
• Compartiment beneficii sociale; 
• Compartiment registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială 
• Compartiment protecţia copilului şi violenţă familială 
• Compartiment monitorizare statistică, indicatori asistenţă socială, programe şi proiecte în 
domeniul asistenţei sociale; 
• Compartiment „Locuinta protejata” 
 Obiectul de activitate al Directiei de Asistentă Socială Bistriţa îl constituie realizarea 
ansamblului de măsuri, acţiuni, activităţi profesionale, servicii specializate, pentru a răspunde 
nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii 
de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii 
sociale şi creşterii calităţii vieţii. 

Directia de Asistentă Socială Bistriţa are drept scop acordarea de servicii sociale, 
destinate:  
a) prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială care sunt adresate 
persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor 
traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate 
     b) prevenirii şi combaterii violenţei domestice şi pot fi: centre de primire în regim de 
urgenţă a victimelor violenţei domestice, centre de recuperare pentru victimele violenţei 
domestice, locuinţe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice, centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei şi centre de zi care au 
drept obiectiv reabilitarea şi reinserţia socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de 
educaţie, consiliere şi mediere familială, precum şi centre destinate agresorilor. 
     c)  persoanelor cu dizabilităţi fiind prioritare servicii de îngrijire la domiciliu destinate 
persoanelor cu dizabilităţi, în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuţiilor stabilite 
prin legile special precum şi   asistenţă şi suport.  
 d) persoanelor vârstnice ca servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau 
în centre rezidenţiale pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu 



poate să le asigure îngrijirea, respectiv de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării 
sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale. 
e) protecţiei şi promovării drepturilor copilului, ca servicii de prevenire a separării copilului de 
părinţii săi, precum şi cele menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi 
îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii. 
 
1. Familia şi copiii 
Compartimentul Beneficii Sociale 

Obiectul de activitate: o componentă importantă a sistemului de asistenţă socială o 
reprezintă prestaţiile sociale, transferuri financiare cuprinzând ajutoarele sociale acordate în 
situaţii de dificultate financiară a familiei sau persoanei, alocaţiile familiale, acordate familiilor în 
situaţia naşterii copiilor şi pentru creşterea şi educarea acestora, indemnizaţiile şi facilităţile 
acordate în unele situaţii pentru favorizarea incluziunii sociale şi asigurarea unei vieţi autonome.  
Aceste beneficii sociale, se acordă în bani sau în natură, din bugetul de stat şi din cel local şi 
sunt reglementate prin legi speciale. beneficiile se acordă, în principal, după următoarele criterii: 
evaluarea contextului familial, veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia, condiţiile de 
locuire, starea de sănătate şi gradul de dependenţă al persoanelor.  
Compartimentul beneficii sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistrița a intervenit în 
stabilirea, pentru cetăţenii municipiului Bistriţa, a următoarelor tipuri de beneficii sociale: 
 

Alocația pentru susținerea familiei 
De acest drept beneficiază familiile ale căror venituri sunt sub 530 lei/membru de familie, 

conform prevederilor Legii nr.277 din 24 decembrie 2010 *** Republicată privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei cu modificările şi completările ulterioare.  

Situaţia cererilor privind acordarea alocaţiilor pentru susţinerea familiei în anul 2020:  
 

Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

 2 3 1 1 3 2 1 2 - 13 11 3 42 

 
Situaţia alocaţiilor pentru susţinerea familiei încetate în anul 2020: 

 

Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

 5 3 - - 3 - 2 2 2 8 4 2 31 

      
Situaţia alocaţiilor pentru susţinerea familiei modificate în anul 2020, pe categorii de 

familii: 
 

Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

 15 8 3 - - 1 4 3 3 2 3 3 45 

      
Anchete sociale efectuate în anul 2020:            

  

Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

 12 13 23 22 18 10 24 26 22 17 18 12 217 

 
     În anul 2020 au fost emise un nr. de 142 decizii după cum urmează: 
-   42 decizii de stabilire a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei 
-   31 decizii de încetare din plată a alocaţiei pentru susţinerea familiei  
-   45 decizii de modificare a cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei 
-  16 decizii de modificare sau încetare a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei ca 
urmare a faptului că unii elevi au înregistrat peste 20 absenţe nemotivate și/sau nota la purtare 
sub 8, în cursul unui semestru. 
-  8  decizii de modificare sau încetare a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei ca 
urmare a primirii acestui drept, necuvenit. 

Persoane beneficiare de alocaţii pentru susţinerea familiei:   



Total familii 134 din care - în familiile cu un părinte  51   
                                        - în familiile cu doi părinţi   83 
 

Total persoane 
620 din care 

copii 403 în familiile cu un 
părinte     

114 

   în familiile cu doi 
părinţi    

289 

 adulţi: 217 în familiile cu un 
părinte      

51 

   în familiile cu doi 
părinţi    

166 

 
Stimulent educaţional sub forma de tichete sociale 
 

În anul 2020, conform Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul 
preşcolar  a copiilor provenind din familii defavorizate s-au acordat 65 de tichete pentru un 
număr de 16 de copii  din 13 familii, ale căror venituri au fost sub 284 lei/membru de familie 
 
A. Alocaţia de stat 

Pentru acordarea alocației de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr.61/1993, s-au 
depus pe cele 12 luni ale anului 2020,  409 dosare. 

Distribuția dosarelor a fost următoarea: 
 

Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept  Oct Nov Dec 

Nr dosare 36 32 29 19 38 40 31 32 50 32 43 27 

Nr.copii 40 35 33 21 46 41 41 33 56 40 48 38 

  

Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept  Oct Nov Dec 

Total 
nr.copii 

86 65 77 53 72 79 70 75 91 86 92 77 

 
Total copii cu alocații de stat  923 
 
B. Indemnizația pentru creșterea copilului/ indemnizația lunară / stimulentul de inserție / sprijin 
lunar 
 Pe anul 2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind 
concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, s-a întocmit documentația pentru 
1206 dosare. Distribuția dosarelor a fost următoarea: 
 

Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept  Oct Nov Dec 

Total nr 
dosare 

130 82 120 72 85 120 91 96 110 115 89 96 

+Alocații 
de stat 

46 30 44 32 26 38 29 42 35 46 44 39 

 
C. Cantina de ajutor social 

Au beneficiat de serviciile cantinei de ajutor social, conform Legii nr.208/1997 privind 
canitnele de ajutor social, în medie, 15 persoane lunar. Alocaţia de hrană a fost de 12 lei 
zi/porţie. Distribuţia beneficiarilor cantinei de ajutor social a fost următoarea: 

 

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept  Oct Nov Dec 

19 15 13 13 17 17 14 12 11 13 13 13 

 
Distribuirea de lapte praf pentru sugari:  



S-au distribuit 1363 cutii de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni, de 
care au beneficiat 392 de copii.  
 
Venitul minim garantat 
Situaţia beneficiarilor ajutorului social pe parcursul anului 2020: 

 

Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept  Oct Nov Dec 

Număr 
familii 

35 33 34 36 37 37 33 33 35 37 38 38 

Număr 
persoane 

73 69 70 72 76 77 72 68 71 75 81 82 

 
Sumele plătite în anul 2020 pentru ajutorul social din bugetul de stat: 
 

Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept  Oct Nov Dec 

Suma 
(lei) 

8404 7905 8047 8331 8773 8558 7890 7690 8087 8504 8872 8974 

 
Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele apte de muncă din familia 

beneficiară de ajutor social are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau 
lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru. Astfel, persoanele apte 
de muncă din familia beneficiară de ajutor social, care aveau obligaţia să presteze acţiuni sau 
lucrări de interes local au fost în medie în număr de 10 persoane/lună cu un număr mediu de 24 
ore/persoană /lună. 

Familiile beneficiare ale ajutorului social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne 
au beneficiat de ajutoare pentru încălzirea locuinţei după cum urmează: 

 

Luna Ian 2020 Feb 2020 Mart 2020 Nov 2020 Dec 2020 

Număr familii 14 14 14 15 16 

 
Valoarea totală a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru perioada 

sezonului rece noiembrie 2019-martie 2020 a fost de 4060 lei, iar pentru perioada sezonului 
rece noiembrie 2020-martie 2021 a fost de 4582 lei. 

 În anul 2020- au fost emise: 
- 15 decizii de stabilire a dreptului de ajutor social,  
- 2 decizii de modificare a cuantumului ajutorului social,  
- 10 decizii încetare din plată a ajutorului social 
- 5 decizii de suspendare a dreptului la ajutor social,  
- 2 decizii de reluare a plăţii ajutorului social, în situaţia îndeplinirii după suspendarea plăţii a 
obligaţiilor prevăzute de lege. 

În anul 2020 au fost acordate: 
-  1 ajutor de urgenţă în valoare de 400 lei. 
-  1 ajutor de înmormântare în valoare de 1500 lei 
  De asemenea au fost întocmite: 
- 70 anchete sociale privind venitul minim garantat. 
- elaborarea lunară a raportului statistic privind ajutorul social și transmiterea către Agenţia 
Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bistriţa-Năsăud 
- elaboarea lunară pentru perioada sezonului rece a raportului statistic privind ajutoarele pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne si transmiterea către Agenţia Judeţeană pentru Plati si Inspectie 
Sociala Bistriţa-Năsăud 
- întocmirea lunară a situațiilor centralizatoare cu privire la beneficiarii dreptului la ajutor social și 
transmiterea lor către Agenţia Judeţeană pentru Plati și Inspecție Socială Bistriţa-Năsăud 
-întocmirea lunară a borderourilor privind dispozițiile de modificare/suspendare /încetare a 
dreptului venitului minim garantat și transmiterea către Agenţia Judeţeană pentru Platișsi 
Inspecție Socială Bistriţa-Năsăud. 



- întocmirea lunară a borderourilor privind plățile noi a venitului minim garantat și transmiterea 
către Agenţia Judeţeană pentru Plăți si Inspecție Socială Bistriţa-Năsăud 
 - elaborarea situației lunare privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor 
social și transmiterea către Agenţia Judeţeană pentru Plați și Inspecție Socială Bistriţa-Năsăud 
- întocmirea lunară a listelor privind persoanele apte de muncă aflate în plată care urmează să 
efectueze acțiuni sau lucrări de interes local și transmiterea lor   Direcţiei Servicii Publice 
Bistrița. 
 
Ajutoare pentru încălzirea locuinţei: 

Campania 2020-2021 ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/energie electrică 
Pe parcursul lunilor noiembrie- decembrie 2020 au fost prelucrate un număr de 97 de 

dosare depuse pentru ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică. 
Dintre acestea 96 dosare au fost depuse pentru aprobarea dreptului la ajutor încălzire cu gaze 
naturale, 1 dosare pentru aprobarea ajutorului de încălzire cu energie electrică.  

Campania 2019-2020 de verificare a suspiciunilor intervenite la beneficiarii ajutorului de 
încălzire a locuinţei. Au fost un număr de 16 suspiciuni-venituri, pensii nedeclarate, din care 11 
au fost confirmate. 

În urma campaniei de verificare şi control s-au întocmit un număr de 11 de dispoziţii de 
încetare/modificare a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale respectiv 
de recuperare a sumelor acordate necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire.  

Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 70/2011 a Guvernului României privind măsurile de 
protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, au depus 
cereri pentru ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne în sezonul rece noiembrie 2019-
martie 2020 un număr de 5 familii/persoane singure, iar în lunile noiembrie-decembrie a anului 
2020, un singur dosar. Cererile au fost verificate, prelucrate în sistem electronic și întocmite 
referate și decizii de stabilire. Ulterior au fost centralizate și întocmite situatii centralizatoare si 
rapoarte statistice care au fost transmise lunar pentru toata perioada sezonului rece, Agentiei 
Judeţene pentru Plati si Inspectie Sociala Bistriţa-Năsăud. 
 
Protecţia copilului 
  În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată şi a Ordinului 95/2006 pentru aprobarea metodologiei de lucru 
privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de 
asistenţă socială, în domeniul protecţiei copilului, a fost evaluată situaţia socio-economică a 219 
de familii, la solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului 
Bistriţa-Năsăud sau din alte judeţe, după cum urmează: 
 - 64 anchete sociale de evaluare pentru părinți care au copii instituționalizați, în vederea 
redării în familie a minorilor. 
 - 31 evaluări/anchete sociale efectuate pentru evaluarea unor familii care au dorit 
găzduirea în familia lor a unor copii instituționalizați pe perioada vacanţelor şcolare sau a 
sfârşiturilor de săptămână. 
 - 19 evaluări pentru suspiciune de abuz asupra minorilor; 
 - 81 alte cazuri. 
 - 8 evaluări pentru copii față de care este instituită măsura de tutelă. 
 - 2 anchete sociale burse pe motive medicale şi burse sociale pentru studenţi  

Alte anchete sociale care privesc protectia şi promovarea drepturilor copilului 
           - 40 anchete sociale pentru orientare școlară și profesională conform Ordinului 
nr.1985/1305/5805/2016.                          
           - 27 anchete sociale pentru Programul Național Bani de liceu conform Ordinului 
nr.4839/2004,      
          - 18 anchete sociale pentru burse pe motive medicale şi burse sociale pentru studenţi;  
          - 387 fise de evaluare a copiilor cu părinți plecați în străinatate, conform HGR 
nr.691/2015, pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a 
copilului cu părinți plecați în străinatate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia. 
 



Serviciul cămin pentru persoane vârstnice  
Asistenţa socială a persoanelor vârstnice a vizat prin obiectivele propuse şi serviciile 

prestate de personal calificat îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale şi 
reintegrarea socială în sistem rezidențial.  

În anul 2020 prin intermediul Serviciului ”Cămin pentru Persoane Vârstnice” au fost 
asistate o medie de 32 de persoane, cu vârste cuprinse între 67 şi 96 de ani. Dintre aceste 
persoane, in medie, 12 persoane au fost de sex feminin şi 20 persoane de sex masculin. În 
cadrul Căminului, îngrijirea persoanelor vârstnice este permanentă, acestea beneficiind de 
cazare, preparare şi servire hrană (mic dejun, dejun, cină și 2 gustări servite între mesele 
principale), igienă personală, igiena spaţiilor de locuit, igiena îmbrăcămintei, asistenţă medicală, 
psihologică şi socială. Pentru serviciile oferite, s-a stabilit persoanelor vârstnice internate o 
contribuţie de întreţinere, în  cuantum de 750 lei/lună. 
 
Asistenţa la domiciliu a persoanelor vârstnice  

Asistenţa socială a persoanelor vârstnice îngrijite la domiciliu a vizat prin obiectivele 
propuse şi serviciile prestate de personal calificat în principal îngrijirea persoanei, prevenirea 
marginalizării sociale şi reintegrarea socială. 
 În anul 2020 Asistenţa la domiciliu a persoanelor vârstnice a înregistrat un număr de 10 
persoane îngrijite, cu vârste cuprinse între 65 şi 89 de ani. Dintre acestea, 9 persoane au fost 
de sex feminin şi 1 persoană de sex masculin. Îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu este 
temporară, acordarea serviciilor realizându-se în funcţie de specificul fiecărui caz şi după 
programul individual de îngrijire. Serviciile prestate pot fi grupate în următoarele categorii: 
    a) servicii sociale privind îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea 
pentru reintegrarea socială, consiliere administrativă, sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii 
curente, îngrijirea locuinţei şi gospodăriei, ajutor pentru menaj şi prepararea hranei; 
    b) servicii sociomedicale privind acordarea ajutorului pentru realizarea igienei personale, 
adaptarea locuinţei la nevoile persoanei vârstnice şi antrenarea la activităţi economice, sociale 
şi culturale; 
    c) servicii medicale, sub forma consultaţiilor şi îngrijirilor medicale la domiciliu sau în instituţii 
de sănătate, consultaţii şi îngrijiri stomatologice, administrarea de medicamente, acordarea de 
materiale sanitare şi de dispozitive medicale. 
Pentru serviciile prestate, în anul 2020, contribuţia persoanelor vârstnice a fost de 3 lei/oră, 
serviciile sociale fiind gratuite. 
 
Asistenţa persoanelor cu handicap  

Compartimentul Monitorizare Asistenţi Personali, Indemnizanţi şi Evaluare Persoane cu 
Handicap 
          Persoanele cu handicap, adulţi şi copii, încadrate în gradul grav de handicap din 
municipiul Bistriţa au beneficiat, conform legislaţiei speciale în vigoare, de drepturi financiare, 
informare şi pregătire profesională pentru integrarea lor în societate şi prevenirea marginalizării. 

Principalul obiect de activitate al acestui compartiment îl constituie protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din municipiul Bistriţa, având ca scop 
prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate. 

Pe parcursul anului 2020: 
• au fost întocmite un număr de 1071 anchete sociale în vederea obţinerii unor drepturi şi 
facilităţi pentru persoanele cu handicap (pentru obţinerea burselor medicale, pentru 
completarea dosarelor personale la Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap 
şi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului); 
• s-au întocmit 239 dosare pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu 
handicap (anchetă socială, referat, decizie), 108 dosare pentru numirea de curator pentru 
persoanele cu handicap grav (anchetă socială, referat, decizie); 203 dosare pentru încetarea 
dreptului la acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap (referat, decizie); 
• s-au efectuat 86 anchete sociale pentru angajarea asistenţilor personali pentru persoanele cu 
handicap grav, dintre care 44 pentru angajări noi şi 42 pentru prelungirea contractelor de muncă 
pe durată determinată/reveniri din concediu crestere copil pana la vârsta de 2 ani;  



• s-au întocmit 49 dosare de internare pentru persoane cu handicap în centre rezidenţiale din 
subordinea D.G.A.S.P.C.  Bistriţa-Năsăud, 33 anchete sociale pentru dosarul de pensionare la 
Casa Judeţeană de Pensii BN, 37 rapoarte anchete sociale necesare la completarea dosarului 
de recuperare în cadrul DGASPC BN; 
• au fost întocmite un număr de 159 de anchete sociale în vederea obţinerii unor drepturi şi 
facilităţi pentru copiii cu handicap, 159 de contracte cu familia, 66 de rapoarte de monitorizare a 
familiilor copiilor încadrați în grad de handicap, 15 anchete de orientare școlară;  
• monitorizarea activităţii a unui număr de 198 asistenţi personali şi a 250 de beneficiari de 
indemnizație cu handicap grav/curatori prin telefon/watsupp, rapoarte de activitate şi anchete 
sociale de verificare a modului de efectuare a îngrijirii şi de respectare a sarcinilor şi atribuţiilor 
prevăzute în fişa postului, respectiv dispoziţii. 
Personalul din cadrul compartimentului a pus în aplicare prevederile legale privind promovarea 
protecţiei şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi.  
Prevenirea marginalizării şi înlăturarea fenomenului de risc pentru persoanele încadrate într-un 
grad de handicap din evidenţa compartimentului a fost materializat în: instructaje privind 
drepturile şi obligaţiile asistenţilor personali şi a persoanelor cu handicap, posibilitatea opţiunii 
persoanelor cu handicap de a alege între asistent personal angajat sau plata unei indemnizaţii 
lunare precum şi acordarea abonamentelor lunare pentru transportul gratuit al persoanelor cu 
handicap. 
       În municipiul Bistriţa persoanelor cu dizabilităţi le sunt asigurate şi acordate drepturi şi 
facilităţi care să le permită depăşirea unei situaţii de nevoie sau de urgenţă, în funcţie de 
potenţialul funcţional al fiecăruia. 

Situaţia privind numărul asistenţilor personali pentru anul 2020: 
 

Luna Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept  Oct Nov Dec 

nr. 
asistenţi 
personali 

188 189 190 190 189 188 187 184 184 188 192 198 

 
Situaţia indemnizaţiilor pentru persoane cu handicap grav şi sumele lunare acordate 

acestora pentru anul 2020: 
 

Luna Număr persoane indemnizate Suma plătită 

Ianuarie 738 993.267 

Februarie 737 993.476 

Martie 746 1.005.608 

Aprilie 740 997.520 

Mai 748 1.007.967 

Iunie 749 1.008.574 

Iulie 743 1.001.564 

August 746 1.005.476 

Septembrie 749 1.009.652 

Octombrie 751 1.011.183 

Noiembrie 750 1.011.000 

Decembrie 739 995.528 

 
 
Proiectul „Învaţă împreună cu mine” 

Începând cu anul școlar 2014-2015, la Școala Gimnazială Nr. 7 Bistrița se derulează 
proiectul ,,Învață împreună cu mine”, proiect ce a apărut din dorința de a oferi copiilor și 
părinților acestora servicii și activități instructiv-educative și de dezvoltare personală în 
concordanță cu tendințele societății moderne și respectând Curriculum-ul Național la toate 
nivelurile de învățământ. 

Finanțat din fonduri norvegiene, mai întâi, și apoi susținut de Primăria municipiului 
Bistrița, prin Direcția de Asistență Socială, proiectul constă, în principal, în ajutorul oferit de 



cadrele didactice de la nivel primar și gimnazial la rezolvarea temelor pentru acasă. Însă 
preocuparea tuturor a fost și este în a crea copiilor un cadru relaxant, în care ei să fie capabili 
să-și valorifice potențialul cognitiv, socio-afectiv, dar și fizic, prin activități de joc și artistice 
alternate cu cele de învățare. 

În cadrul Şcolii Gimnazială Nr.7 Bistriţa, pe perioada anului 2020 s-au desfăşurat 
activităţile planificate pentru al patrulea an de sustenabilitate al proiectului „Învaţă împreună cu 
mine”. 
 În cadrul programului au fost incluşi 174 de elevi ai Şcolii Gimnaziale Nr.7 Bistriţa, din 
ciclul primar şi gimnazial.  
 Activitățile educative desfășurate în cadrul Proiectului “Învață împreună cu mine” o parte 
din activități s-au desfașurat în școală iar majoritatea s-au desfașurat on-line în anul 2020 după 
cum urmează: 
• Ianuarie  (în școală) -consolidarea cunoștințelor acumulate la orele de curs și realizarea fișelor 
pentru participarea la activități școlare  

– temă - Ziua Poetului Național Mihai Eminescu, spectacol literar artistic 
                      - dezvoltarea abilităților de comunicare și interrelaționare 
• Februarie (în școală) - activități de consolidare a conținuturilor predate la clasă, pregătirea 
temelor pentru a doua zi și realizarea fișelor de lucru. 
 - cosilierea individuală a școlarilor cu scopul integrării în colectiv   
 - temă-Concurs de săniuș, activitate în aer liber 
• Martie (on-line)  - activități de recapitulare a cunoștințelor în vederea fixării acestora prin 
utilizarea mijloacelor modern 
             - activități de adaptare la mediul on-line 
    - fișe de lucru 
    - temă- Concurs de mărțișoare și felictări de primăvară 
• Aprilie (on-line) - evaluarea periodică a cunoștințelor acumulate și progreselor făcute de 
beneficiari 
         - dezvoltarea abilităților de comunicare  în mediul on-line. 
          - temă-Confecționarea felicitărilor de primavera și a ouălor încondeiate, on-line 
• Mai (on-line) -vizită la domiciliul beneficiarilor  
          - îndrumarea parinților/tutorilor în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare ale elevilor 
în mediul on-line 
          - temă- Psihologul de vorbă cu elevii și părinții.  

„Vă place acctivitatea instructiv-educativă desfășurată on-line?” 
• Septembrie (în școală) -consiliere individuală a școlarilor în scopul integrării în colectiv             
           - consilere de grup în vederea protecției sanitare împotriva virusului Sars Cov2 (Covid 
19)  
              - temă-Viruselul Covid Drăgălaș 
    - activități de adaptare la mediul școlar 
• Octombrie (în școala)-activități despre anotimpul toamna  
            - temă –Eroi au fost eroi sunt încă, activitate cu o încărcătura istorică deosebită 
            - activitați  de consolidare a cunoștințelor accumulate la orele de curs 
• Noiembrie (on-line)- -Temă Dulce toamnă aurie, colaje cu fructe și frunze realizate de elevi                                            
            - temă- Vizită în toate unitățile școlare pentru actualizarea datelor I.T. pentru 
desfășurarea activitaților on-line 
• Decembrie (on-line)- temă- În așteptarea sărbătorilor de iarnă, activități de voluntariat 
organizate de unitatea școlară pentru a se bucura copiii de venirea Craciunuliu- Dăruind vei 
dobând 

Serviciile de consiliere şi orientare au fost asigurate de psihologul şcolar, membru al 
echipei de implementare. În cursul perioadei raportate, au avut loc ședințe de consiliere de grup 
a elevilor în vederea dobândirii de noi competențe sociale, emoționale, de dezvoltare 
profesională și socială precum și ședințe de consiliere individuală a elevilor cu scopul 
îmbunătățirii relatților cu colegii și cadrele didactice. Totodată, psihologul a participat la 
întâlnirile de de dezvoltare a dialogului social organizate.  



Ca o concluzie, luând în considerare și feedback-ul venit din partea comunității și 
autorităților implicate, acest proiect desfășurat în Școala Gimnazială Nr. 7 Bistrița reprezintă în 
primul rând un liant între toți factorii implicați în procesul educativ-instructiv, ceea ce nu poate fi 
decât benefic pentru creșterea unor generații frumoase de copii. 
 
5. Oficiul pentru consilierea romilor  
 Oficiul pentru Consilierea Romilor funcţionează în baza Strategiei Guvernului Romaniei 
de incluziune a cetăţenilor romani aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020, 
aprobata prin Hotararea nr. 18 din 14 ianuarie 2015  
 Scopul Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor romani aparţinând 
minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020, este asigurarea incluziunii socio-economice a 
cetăţenilor romani aparţinând minorităţii rome prin implementarea unor politici integrate în 
domeniul educaţiei, ocupării forţei de muncă, sănătaţii, locuirii, culturii şi infrastructurii sociale.  
In conformitate cu Hotărârea nr.18 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului 
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015–
2020, cap.11-Etape esenţiale şi instituţii responsabile pct.2 Etape organizatorice  alin b. la nivel 
local se constituie:   
 Grupul de lucru local (GLL) care este format din expertul local pentru romi, reprezentanţi ai 
instituţiilor publice locale, membri ai consiliului local (inclusiv consilieri aparţinând minorităţii 
rome), membri ai organizaţiilor neguvernamentale şi un delegat al comunităţii locale a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome aprobat prin HCL 70/29.06.2017.  
 Rolul principal al Grupului de Lucru Local (GLL) este de a analiza şi aproba “Planul de 
măsuri privind incluziunea minoritătii romii din municipiul Bistriţa”, plan care a fost aprobat prin 
HCL nr.112/13.06.2019, și de a asigura permenenta actualizare a planului şi colaborarea cu 
autorităţile şi instituţile centrale şi locale cu atribuţii în domeniu. 
 Stategia Guvernului Romaniei este structurată pe 5 direcţii de acţiune care reprezintă o 
prioritizare a acţiunilor ce urmează a fi implemntate de instituţiile responsabile.  
 Direcţia de Asistenţă Socială, prin Oficiul pentru Consilierea Romilor a întreprins o serie 
de activităţi care să ducă la îmbunătăţirea situaţiei romilor din municipiul Bistriţa cuprinzând cele 
6 direcţii de acţiune prevăzute în strategie după cum urmează: 
 
1.Educatie  
 1.1 Extinderea, derularea, monitorizarea şi mediatizarea setului de programe de sprijin 
care vizează stimularea participării şcolare, reducerea absenteismului/a abandonului şcolar/a 
analfabetismului, în scopul obţinerii succesului şcolar în învăţământul preuniversitar şi terţiar. 
Rezultate  
- 42 anchete sociale în vederea completării dosarului pentru orientarea şcolară a elevilor cu 
cerinţe educaţionale speciale. 
- 17 anchete sociale pentru obţinerea burselor sociale şi pe motive medicale pentru elevii şi 
studenţii din municipiul Bistriţa.  
- 8 anchete sociale pentru Programul “Bani de liceu”; 
- 7 anchete sociale pentru programul “Sprijin pentru achiziționarea computer Euro 200” 
- 22 cereri însoțite de documentele justificative, în conformitate cu O.U.G.R. nr.133/2020, prin 
care copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat vor beneficia de sprijin financiar 
acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 lei/an școlar. 
1.2 Prevenirea abandonului scolar în rândul copiilor aflaţi în situaţie de dificultate. 
SCOP -întărirea coeziunii sociale și reducerea diferențelor sociale pe plan local prin 
implementarea de programe sociale și educative adresate copiilor și părinților aflați în situație 
de risc social (cu atenție specială acordată copiilor de etnie romă) din comunitățile Viișoara și 
Sărata. 
Rezultate : 
- raport privind asigurarea sustenabilitatii proiectului ,,Învață împreună cu mine”. 
- alocarea sumelor necesare pentru sustenabilitatea proiectului ,,Învață împreună cu mine”- 
HCL 189/2019 privind majorarea sumelor necesare pentru sustenabilitatea proiectului.  
- referat pentru desfășurarea  on-line a cursurilor de tip after school.   



- 174 de copii preşcolari și școlari au beneficiat de activități educative, dintre care 115 de copii 
de etnie romă; 
- 174 de copii implicați în cadrul programului «Şcoală după Şcoală» on-line.  

Implementarea activităţilor proiectului “Toți copiii au o șanșă la educație” Proiect finanțat 
prin Programul ROMACT.   

Proiectul își propune să sprijine copiii vulnerabili din clasele primare ale Școlii Gimnaziale 
nr.7 Bistrița, structura Sărata, în vederea participării şcolare, reducerea absenteismului şi 
obţinerea succesului şcolar în contextul pandemiei. 

Managementul proiectului va fi asigurat de către Unitatea de Management a Proiectului, 
constituită în cadrul Scolii Gimnaziale nr.7 Bistrita. 
Unitatea de Management a Proiectului va realiza următoarele activități : 
- coordonarea tuturor activităților din proiect; 
- utilizarea instrumentelor de evaluare și monitorizare internă pentru corectarea 
eventualelor abateri de la planul de implementare; 
- pregatirea caietului de sarcini, în vederea achiziției produselor necesare derulării 
proiectului.   
- asigurarea serviciilor  de consiliere și informare a elevilor și părintilor  
- promovarea și diseminarea rezultatelor de proiect 
Selectia grupului  

Școala Gimnazială nr.7 Bistrița, structura Sărata are un număr de 54 de copii, care 
provin din familii aflate în situație de dificultate, datorită resurselor financiare insuficiente pentru 
asigurarea celor necesare participării scolare. Grupul tintă va fi selectat în funcție de 
următoarele criterii: 
- beneficiarii direcți provin din familii numeroase cu multi copii, fără surse de venit și un loc de 
munca stabil 
- existența rezultatelor școlare nesatisfăcătoare, multiple absente, risc de abandon scolar 
Achiziția produselor care compun pachetele de sprijin pentru copiii vulnerabili. 

Achizițiile se vor efectua prin respectarea procedurilor C.E și a legislației în vigoare.  
Distribuirea pachetelor în cadrul unei acțiuni de informare și consiliere privind măsurile de 

protecție în cadrul școlar, în contextul pandemiei 
Activitatea de informare și consiliere va fi efectuată de către psiholog și asistentul social, având 
ca scop integrarea copiilor în colectiv, îmbunătățirea relațiilor cu colegii și cadrele didactice și 
îmbunătățirea rezultatelor școlare. Consilierea elevilor se va realiza atât individual cât și în grup. 
In cadrul activitatilor de consiliere, psihologul va implica și părinții, pentru o mai bună 
constientizare asupra rolului pe care îl are educația în creșterea copilului.  

Acțiunea de distribuire a pachetelor se va desfășura în incinta Scolii Gimnaziale din 
Sărata, ocazie cu care vor fi respectate toate măsurile de protecție prevăzute de contextul 
actual.  
Rezultate anticipate  
- stabilire criterii de selecție a grupului țință elaborate 
- 54 copii incluși în grupul țintă 
- 54 pachete cu produse de sprijin achiziționate 
- 54 pachete distribuite 
- 5 materiale informative realizate 
- 54 copii informați 
- 54 copii consiliați 
- 30 familii informate 
- 30 familii consiliate 
Rezultate : 
- întâlnire cu echipa de implementare a proiectului; 
- efectuare procedurii de achiziție a produselor. 
- planificarea și organizarea pe clase a pachetelor educaționale  
- primirea elevilor și a părinților conform orarului prestabilit, 
- informarea elevilor și a părinților cu privire la activitățile proiectului, precum și informarea 
privind măsurile de igienă care trebuie respectate în contextul pandemiei; 



- distribuire pachete educaționale pentru copiii de la Școala Gimnazială Sărata. 
Pachetul educațional de spijin pentru copii contine: (camașă 2 buc, cravată 1 buc, 

ghiozdan, penar echipat, bloc de desen, acuarele, pix, caiete cu linii 5 buc., caiete de patratele 
5 buc, caiet biologie, caiet geografie, servetele umede, servețele uscate, sapun lichid, 
dezinfectat de maini, măști de protecție.) 

Au fost distribuite un număr de 54 de pachete educaționale.  
 
2.Sănătate  

Stimularea măsurilor de promovare a sănătaţii care să contribuie la creşterea accesului 
cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor la serviciile de sănătate publică şi la creşterea 
speranţei de viaţă.  
Acţiuni desfăşurate: 
- Identificarea persoanelor de etnie romă care nu sunt înscrise la medicul de familie; 
- Identificarea copiilor care nu sunt înscrişi în sistemul de învăţământ obligatoriu în vederea 
derulării de campanii de vaccinare a acestora;  
- Identificarea persoanelor care nu sunt asigurate și sprijinirea în vederea întocmirii dosarului de 
ajutor social - Legea 416/2001 privind venitul minim garantat. (persoanele beneficiare de ajutor 
social dobândesc şi calitatea de asigurat) 
- Acordarea adeverințelor medicale pentru întocmirea dosarelor de ajutor social de către 
medicul Unităţii Mobile Medicale. 
Rezultate  
-4 persoane îndrumate către medicul de familie în vederea obţinerii unei adeverinţe din care să 
rezulte dacă este apt de muncă. 
- 4 tinere mame consiliate și informate cu privire la asigurarea bunăstării copilului și anume 
informare cu privire la: educaţia pentru sănătate, igiena alimentaţiei, asigurarea nevoilor 
fiziologice ale nou născutului şi a tinerei mame.  
- 3 familii consiliate cu privire la asigurarea bunăstării copilului, ca urmare a sesizărilor din 
partea instituțiilor spitalicești;  
- 2 adeverinte eliberate în vederea întocmirii dosarului de ajutor social; 
 
3.Locuire şi Mică Infrastructură 
 Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița.  
-109  anchete sociale pentru reducerea taxei de reabilitare termică a imobilelor din municipiul 
Bistrita 
 
4. Protecția Copilului 

Colaborarea cu reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia 
Copilului în vederea identificării soluţiilor pentru: 
 Identificarea familiilor cu copii aflaţi în situaţie de risc şi întocmirea planurilor de servicii în 
vederea prevenirii separării copilului de familie.  
- identificare copii cu părinţi în străinatate; 
- acordare beneficii sociale pentru copii aflati în situaţii de risc ; 
 Consilierea şi informarea tinerelor mame cu privire la asigurarea bunăstării copilului 
Rezultate 
- 38 copii cu părinţi în străinate; 
- 2 anchete sociale propunere măsuri de protectie specială.  
- 3 anchete sociale în vederea menţinerii măsurii de protecţie specială.  
- 2 anchete sociale în vederea plasamentului în regim de urgenţă. 
- 13 minori beneficiază de tichete sociale pentru frecventarea grădiniţei;  
- 15 cupluri mama-copil consiliate în vederea întocmirii actelor de stare civilă şi a drepturilor 
prevăzute de lege (alocaţie de stat pentru copii, alocaţie alocaţie de susţinere a familiei şi sprijin 
lunar pentru creşterea copilului până la 3 ani respectiv 7 ani) 
 
5. Administratie şi Dezvoltare Comunitară  



Crearea unui cadru favorabil de dezvoltare socio-economică a comunităţii de romi din 
municipiul Bistriţa 
Acţiuni desfăşurate 

Continuarea procesului de identificare a persoanelor fără acte de identitate și stare civilă 
și emiterea acestora.  
 - 4 certificate de nastere, 
-  2 certificate de inhumare;  
- 4  cărți de identitate provizorie,  
- 2 carți de identitate,  

Creşterea numărului de persoane de etnie romă care accesează serviciile sociale; 
Îmbunătăţirea percepţiei asupra comunităţilor de romi; 

Rezultate 
Au accesat servicii sociale : 

- 60 de persoane beneficiare de ajutor social. 
- 370 de beneficiari de alocație de susținere familială 
-12 beneficiari la cantina de ajutor social;  
 Au fost acordate ajutoare pentru încalzirea locuinţei persoanelor de etnie romă care au 
domiciliul pe raza municipiului Bistriţa şi care folosesc pentru încalzirea locuinţei atât gaze 
naturale cât şi lemne.  
 Colaborarea cu institutiile și organizațiile neguvernamentale care au ca obiect de 
activitate protecţia şi promovarea drepturilor cetăţenilor de etnie romă.  

În anul 2020, în cadrul activitatiilor  de consiliere psihologică al serviciului din Direcția de 
Asistența Socială , am efectuat  un număr de 310 de prestări servicii psihologice după cum 
urmează: 
  Direcţia Asistență Socială: – 391 servicii psihologice; Anchete sociale de orintare școlară 
și profesională un număr de 38 de anchete, 16 anchete sociale în cadrul Programului Național 
“Bani pentru Liceu”. 337- de servicii psihologice de Consiliere Vocatională în cadrul proiectului 
„Venus – pentru o viață în siguranță!”   
Centrul de Noapte şi Cazare pentru Persoanele Fără Adăpost: - 59 servicii psihologice; 
Căminul pentru Persoane Vârstnice:  - 10 servicii psihologice; 
Centrul Comunitar pentru Tineret: - 63 servicii psihologice;   
            
Cabinetul stomatologic 

Cabinetul Stomatologic, funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială și asigură 
servicii gratuite stomatologice : 
• Persoanelor nevoiașe din municipiul Bistrița,  
• Persoanelor vârstnice de la Căminul pentru Persoane vârstnice Bistrița, 
• Persoanelor fără adăpost, cazate la Centrul de Noapte si Cazare pentru Persoane Fără 
Adăpost Bistrita,      
• Persoanelor  care beneficiază de ajutor social,   
• Persoanelor care nu depăsesc venitul minim garantat, 
• Persoanelor  încadrate în grad de handicap, 
• Elevilor din ciclul primar din localitățile componente. 
• Asigura medicamente de uz  stomatologic și de prim ajutor . 
Serviciile medicale stomatologice se realizează de către un medic specialist stomatolog și un 
asistent medical. 
Se asigură următoarele servicii medicale stomatologice gratuite: 
• Extracții dentare, tratamentul cariei simple, tratamentul cariei complicate, tratament paradontal 
simplu ;  
• profilaxia cariei dentare și paradontopatiei (detartraj, tehnica periajului corect etc.),  
• profilaxie funțională prin  miogimnastică,  
• decondiționări ale obiceiurilor vicioase,  
• activitate permanentă de educație sanitară.  
În anul 2020 s-au asigurat  un număr de 193  servicii stomatologice, duă cum urmează: 
• 32 servicii oferite persoanelor  âarstnice din Căminul pentru persoane vârstnice; 



• 56  servicii oferite  persoanelor  cazate în Centrul de Noapte și Cazare pentru Persoanele 
Fără Adapost; 
• 90  servicii pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap, dintre care beneficiază de 
asistent personal; 
• 5 servicii pentru elevii din cartierele limitrofe; 
• 10 servicii oferite persoanelor fără nici un venit; 
 S-au efectuat următoarele sevicii  stomatologice: 
• 69 consultații și tratamente ale cariei dentare simple și complicate, 
• 13 tratamente gangrena dentară, 
• 6  drenaje ale afecțiunilor de canal dentar, 
• 4  tratamente pulpite, 
• 3  tratamente gingivita, 
• 5 extracții dentare, 
• 7  rebazari și reparații lucrări protetice, 
• 1 recimentare lucrări dentare, 
• 2  refațetări dentare, 
• 2 îndepartare lucrare protetică, 
• 3 periaje profesionale 
• 11 detartraje; 
• 2 consultații la domiciliu, pentru persoane imobilizate la pat; 
• 4 testări pentru anestezic și desensibilizare; 
• 9 tratament afte bucale și stomatita 
• 52 de persoane au beneficiat de educație privind sănătatea orală, decondiționarea obiceiurilor 
vicioase, tehnica periajului corect, modalități de întreținere a protezelor dentare; 
• administrare de medicație de urgență,calmante,antihistaminice; 
• recomandari efetuare de radiografii dentare; 
• operatiuni de sterilizare a instrumentarului; 
• achizitia de medicamente, materiale sanitare și dezinfectanți, necesare petru buna 
desfășurare a activității medicale stomatologice.  

La Gradinița  din localitatea componenta Slătinița, s-au distribuit materiale publicitare, 
pliante, periute,  pastă de dinti,  s-a efectuat educaţia preşcolarilor în vederea realizării 
profilaxiei cariei dentare şi a anomaliilor dento-maxilare, s-au făcut demonstrații pentru tehnica 
periajului corect. 

In cadrul sesiunilor de ,,Educație pentru Sănătate Orală’’,s-au prezentat materiale cu 
informații importante pentru protejarea sănătații cavității bucale. 
 
6.Serviciul social Centrul Centrul de Noapte  și Serviciul social - Centrul de Cazare pentru 
persoane adulte  fără adăpost 
 

Acţiuni derulate în anul 2020 Rezultate 

1. Accesul la serviciile sociale oferite în 
Centrul de Noapte și Cazare a personelor 
adulte fără adăpost Bistrița  
1.1. Informarea beneficiarului despre condițiile 
de admitere în centru (durata asistării și 
condițiile de locuit):  în regim de noapte sau de 
cazare, documentele necesare în vederea 
admiterii în Centrul de noapte și cazare a 
persoanelor adulte fără adăpost ( acronim 
CNCPFA): respectiv evaluare inițială, anchetă 
socială, planul de intervenție, planul 
individualizat de îngrijire și asistență, raport de 
consiliere, raport final. 
 
 

- 50 de persoane au fost informate iar 33 au 
primit adapost temporar în regim de noapte 
sau cazare– asigurare cazare în camera 
pentru bărbați sau femei, iar 3 persoane 
admise în regim de cazare pe perioada mai 
indelungată. Acestia au beneficiat de sprijin 
social, care presupune: identificarea unor 
spații de locuit, meținerea legăturii cu 
aparținătorii, reintegrarea în familie, reducerea 
și /sau evitarea consumului de alcool și tutun, 
prevenirea și reducerea fenomenului de 
cerșetorie, sprijin pentru obținerea actelor de 
identitate, acordarea sprijinului in vederea 
întocmirii dosarului pentru încadrarea într-un 
grad de handicap sau pentru pensionare (după 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Accesul la o masa caldă prin serviciul 
Cantină de ajutor social conform legii sau a 
altor Cantine sociale aflate pe raza 
municipiului 
 
 
 
 
1.3. Colaborarea cu alte instituții abilitate în 
rezolvarea diferitelor probleme sociale, 
medicale sau de sanatate mentală. 
 
 
 
 
1.4. Redirectionarea persoanelor adulte fără 
adapost în centrele rezidentiale publice sau 
private specifice: persoane cu handicap și 
persoane vârstnice dependente. 
1.5. Colaborarea cu Serviciul de Urgenta, 
Unitate Primire Urgenta (UPU) si Serviciul 
Voluntar Situatii de Urgenta (SVSU) in 
vederea identificarii si transportului 
persoanelor fara adapost de pe raza 
municipiului Bistrita la CNCPFA si de la 
CNCPFA catre institutiile specializate. 
 

caz), îndrumare catre alte institutii publice sau 
private care ofera alte servicii sociale pentru 
beneficiari, sprijin in vederea angajarii. Pentru 
trei persoane cazate cu contract s-a identificat 
locuință cu chirie și loc de muncă stabil 
- 2 persoane au fost încarcerate prin 
colaborarea cu Poliția municipală Bistrița, fiind 
acuzate de omor și incest. 
 
-s-au făcut demersurile pentru 20 persoane 
pentru a beneficia de o masă caldă la 
cantinele de ajutor social de pe raza 
municipiului, dintre care 8 au beneficiat de o 
masa caldă conform Legii 208/1997- privind 
cantinele de ajutor social.  
 
 
- S-au instrumentat 6 dosare pentru ca 
persoanele fără adăpost să fie încadrate ca și 
statut de pensionar de invaliditate, persoanele 
având vechime în muncă și fiind eligibile 
pentru a putea fi incadrate și a beneficia de un 
venit stabil si asigurare medicală permanentă. 
  
- 4 persoane vârstnice au fost transferate din 
centrul de nopate în Centrele rezidențiale 
pentru persoane vârsnice de pe raza județului. 
 
- S-a colaborat cu serviciul SVSU pe perioada 
Stării de urgență pentru transportul alimentelor 
și asigurării mâncării persoanelor aflate in 
izolare sau carantinarte 
-În vederea evaluării situației medicale a 
persoanelor fără adăpost, a stabilirii 
medicamentației  și pentru a monitoriza 
dosarul pentru pensionare la Comisiile de 
Expertiză medicală (persoane cu handicap și 
pensionare pe caz de boală, s-a colaborat cu 
diferiți medici și specialiști din cadrul SJUBN și 
alte spitale din țară )  
 

2. Cresterea gradului de sănătate a 
persoanelor fără adăpost 
2.1. Evaluare medicală primara si acordarea 
altor servicii medicale de prim ajutor, tratare 
plagilor si pansament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 33 de persoane au beneficiat de servicii 
medicale acordate de către asistentul medical 
al Centrului, din care: toate cele 33 de 
persoane au beneficiat de monitorizarea 
funcțiilor  vitale și verificarea documentelor 
medicale necesare admiterii în CNCPFA din 
partea asistentului medical al Centrului, 50 de 
persoane au beneficiat de servicii medicale 
prin instituții medicale specializate Serviciul de 
Urgența, Spitalul Județean Bistrița Unitate 
Primire Urgența (UPU)  
- 33 de persoane au beneficiat de consilierea 
medicală în vederea prevenirii riscului de 
imbolnavire cu virusul Covid, adoptarea unui 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Igienizarea beneficiarilor și triaj 
epidemiologic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.Înscriere beneficiari medici de familie 
 

stil de viata pentru prevenirea contagiozitatii în 
randul persoanelor adulte fără adapost și le-au 
fost distribuite echipamente de protecție 
(mănuși, măști, dezinfectant mâini, șervețele 
umede antibacteriene, servețele uscate). 
-33 de persoane au beneficiat de consiliere 
medicala în vederea prevenirii BTS (boli cu 
transmitere sexuală) 
 
- 33 de persoane au beneficiat de triajul 
epidemiologic – controlul tegumentelor și al 
scalpului la intrarea în centru (păduchi de cap), 
deparazitare și igenizarea corpului (păduchi de 
corp, păduchi genitali, scabie). 
-  din cele 33 de cazuri: 8 persoane au 
beneficiat de supravegherea si administrarea 
tratamentului recomandat de medicul 
specialist (tratament cardiologic, psihiatric, 
diabet etc.) 
 
-15 persoane au fost îndrumate către medicii 
specialisti pentru diagnosticare, iar 5 persoane 
au fost îndrumate spre a se înscrie la un medic 
de familie. 
 

3. Intergarea persoanelor adulte fără adăpost 
în societate: 
 
3.1.Identificarea apartinatorilor și acordarea 
serviciilor de consiliere sociala în vederea 
reintegrarii persoanelor fără adăpost  în familie 
sau sensibilizarea acestora cu privire la vizitele 
pe care trebuie sa le primeasca aceste 
persoane. 
 
3.2. Obținerea actelor necesare și întocmirea 
dosarelor pentru obținerea unei locuințe 
sociale prin Serviciul de Patrimoniu al 
Primăriei municipiului Bistrița 
- ajutor si îndrumare a beneficiarilor cu 
contract de prestare servicii aflați În Centrul de 
noapte, pentru a face demersurile necesare 
pentru încheierea contractului de dobândire a 
locuinței sociale in localitatea Viișoara.  
 

- o persoană a fost reintegrată în familie 
- 2 persoane adulte fără adăpost au beneficiat 
de vizite ale membrilor familiei sau 
prieteni/cunostinte și s-a menținut legătura cu 
familia cu ajutorul mijloacelor la distanță 
 
 
 
 
 
-două persoane din cadrul Centrului au primit 
locuințe sociale, dar din cauza dizabilităților 
psihice nu au putut fi integrate, bolile psihice 
decompensându-se pe fond de socializare, o 
persoană comițând acte suicidale. 
 

4. Reducerea mortalității în stradă - 4 persoane fără adăpost au beneficiat de 
îngrijiri socio-medicale (prin serviciile 
spitalicești), evitând decesul în strada a 
acestora și li s-au asigurat serviciile funerare și 
de înhumare.  
 

5. Reducerea fenomenului cerșetoriei în randul 
persoanelor adulte fără adăpost  
 

- ca urmare a asistării în CNCPFA și a 
întocmirii dosarelor de indemnizații de 
persoane cu handicap, ajutor social și a 
diferitelor tipui de pensie, 20 persoane au 



dobandit autonomia financiara proprie 
renunțând la realizarea veniturilor din 
cerșetorie și au dobândit pe lângă un venit 
sigur, calitatea de asigurat social. 

6. Dificultați întampinate în desfașurarea 
muncii 

- consumul de alcool al beneficiarilor;  
- comportamentul agresiv fizic și verbal pe 
care îl afișează unii beneficiari asftel creste 
riscul de a pune în pericol integritatea 
personalului. 
- problemele medicale ale beneficiarilor 
”culesi” de pe strada si adusi fortat la Centru 
(neefectuarea prin Serviciul de Urgenta UPU, 
a minimului de analize pentru acestia conform 
regulamentului: test Covid,RBW, HIV, examen 
pentru depistarea TBC, examen psihiatric). 
 

7. Administrarea Centrului - pentru buna desfășurare a activității Centrului 
și a acoperii nevoile materiale și resursele 
necesare, administratorul Centrului a efectuat 
următoarele:455 de bonuri de consum, 
receptii, transferuri și obiecte de inventar. De 
asemenea referatele și notele de comanda 
aferente celor de mai sus au fost elaborate în 
număr de 400. 
-S-a menținut legătura cu furnizorii pentru a 
asigura buna funcționare a Direcției de 
Asistență Socială Bistrița (reparații instalații, 
zugraveli, acoperis reparat, achiziționare de 
materiale de întretinere, evidența săptămânală 
a tuturor produselor recepționate și distribuirea 
lor pe servicii, depozitarea lor  și  menținerea 
acestora în condiții de siguranță. 
-Evidența tuturor angajatilor cu privire la 
securitatea în muncă(ssm) prin sedinte 
timestriale conform legislației în vigoare, 
instrucțiuni introductive de securitate și 
securitate in muncă pentru noii angajați si cei 
retribuiti pentru muncă în folosul comunități- 33 
angajați și 137 asistenti personali 
-Medicina muncii- au fost programați un numar 
de 137 de asistenti personali în vederea 
efectuarii analizelor medicale anuale, iar 33 
pentru angajatii direcți ai DAS Bistrița. 
-Evidența vizelor necesare și organizarea 
sedintelor trimestriale pentru securitatea în 
muncă- 33 angajați ai DAS 
 

 
Date despre beneficiari: 
 

Număr  
beneficiari 
(regim de 
noapte si 
regim de 

Femei/ 
bărbaţi 

Dependenţi/ 
autonomi 

Cu handicap/ 
fără 

handicap/ 
pensionari/ 

salariati 

Pt. copii: 
Preşcolari/ 

şcolari/ 
liceeni/ 
studenţi 

Cu familie 
/fără familie 

(din date 
detinute) 



cazare) 

33 din care:  
3 regim de 
cazare si  
30 regim de 
noapte 

Regim de 
cazare: 
Femei 3 
Regim de 
noapte: 
8 femei 
22 barbati 

5 dependent 
25  autonomi   
3 
semiautonomi 

16 cu 
certificat de 
încadrare in 
grad 
handicap 
2 fără venituri 
10 pensie 
invaliditate 
2 salariat 

Nu e cazul 3 persoane 
au mentinut 
legătura cu 
familia familie 
 30 cu familie 
(nu mențin 
legătura) 

 
Telefonul Vârstnicului - (Tel Verde ) 
             În perioada stării de urgență și de carantină decretată prin Ordonantele Militare, precum 
și în perioada carantinării orașului Bistrița, Serviciului Centrul de noapte si cazare pentru 
persoane fără adapost, Bistrita, i s-a repartizat Tel – Verde – telefonul de urgentă al 
persoanelor vârstnice care necesita ajutor, asistență și consiliere psiho-socio-medicală. 

Obiective propuse: 
A. Sprijinirea persoanelor vârstnice peaste 65 de ani, care locuiesc singuri, nu au aparținatori, 
sunt în imposibilitatea de a-și procura singuri  hrana, medicamentele și produsele de igiena.  
Activitati realizate: 
1. S-a întocmit ghidul privind preluarea apelurilor telefonice. 
2. S-a întocmit ghidul de consiliere psiho-socio-medicala. 
3. S-a întocmit un tabel pentru centralizarea nominala nevoilor. 
4. S-au identificat furnizorii de alimente neperisabile/masa calda. 
5. S-au identificat magazinele cu distributie la domiciliu. 
6. S-a identificat un depozit cu alimente neperisabile. 
7. S-a identificat medicii de familie si circuitul  documentelor medicale pana la eliberarea 
retetelor prescrise. 
8. S-au identificat ONG-uri/ fundatii/persoane fizice/voluntari care pot contribui cu 
bani/alimente/masa calda, in vederea acordarii sprijinului persoanelor vulnerabile. 
9. Colaborarea cu ONG-urile dispuse să se implice pentru distribuirea hranei 
10. Colaborare cu Instituția Prefectului și Centrul de Coordonare ISU 
11. Colaborarea cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta in vederea distribuirii 
alimentelor neperisabile sau meselor calde. 
12. Colaborarea cu voluntarii de la Scolile Posliceale Sanitare. 
 
Stare de Urgență 
- 110 apeluri preluate 
  Apelurile au fost preluate și centralizate de către echipa formată din cadrul serviciului : 
(asistent social, psiholog, asistent medical, administrator, sofer, infirmieră). 
Din cele 110 apeluri, vârsta persoanelor este cuprinsa intre 21 si 94 ani, iar numărul persoanele 
peste 65 de ani este de 56. 

Nevoile solicitantilor  au fost: masa caldă gratuită, alimente neperisabile gratuite sau nu, 
produse de igienă, detergenți, achiziționarea de medicamente cu sau fără rețete, achiziționare 
de dispozitive de deplasare, consiliere psihologică pentru vârstnicii care erau speriați și 
consiliere prin telefon privind pandemia cu virusul Covid – 19- măsuri pe care trebuie să le 
inteprindă în cazul infectării, defectiuni casnice instalatii sanitare, plata facturilor la utilitati. 
      Nevoile apelanților au fost rezolvate în proportie de 75%, restul de 25% nu au putut fi 
rezolvate de către echipă si au fost indrumati spre alte institutii abilitate deoarece nu am dispus 
de un fond financiar de urgenta sau nu era de competenta noastra: curatatul fantanii, plata 
facturilor din banii primariei, defectiuni casnice, etc. 

Cei 75% din apelanti au beneficiat de: 
- S-a  colaborat cu depozitul de alimente pentru a achizitiona produsele solicitate pe baza 
listelor și s-a asigurat transportul acestora la domiciliu catre soferul institutiei  



- S-a colaborat cu Bisericile din municipiu  pentru acordarea mesei calde și distribuirea acesteia 
de către șoferul instituției. 
- S-a colaborat cu agenti economici  in vederea acordarii unei mese calde gratuite si distribuirea 
ei la domiciliul apelantilor, 
- S-a colaborat cu voluntari pentru achizitionarea medicamentelor prescrise de catre medicul de 
familie sau medicul specialist, coordonati si supervizati de catre asistentul  medical al centrului, 
- S-a distribuit la domiciliu produse alimentare donate de către persoane fizice, 
- Brutăria Losar a asigurat pâinea zilnică pentru un număr de 20 de persoane pe toată perioada 
Stării de urgență. 
 
B. Sprijn pentru persoanele izolate la domiciliu. 
       Am colaborat cu voluntarii de la SVSU pentru cei izolati – care au avut sau nu legatura 
cu persoane venite din străinatate. 
Aceștia au asigurat transportul pe baza listei nominale efectuată de către echipa de specialisti 
care au preluat apelurile 

S-au înrgistrat și rezolvat favorabil un numar de 3569 de documente interne și externe     
 
7. Compartimentul monitorizare statistică, indicatori asistenţă socială, programe şi proiecte în 
domeniul asistenţei sociale are ca obiectiv creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate către 
beneficiari, astfel: 
• colectează şi centralizează datele statistice privind activitatea desfăşurată în cadrul serviciilor 
sociale şi de specialitate aflate în subordinea instituţiei sub formă de rapoarte statistice, situaţii, 
informări, analize; 
• monitorizează activitatea serviciilor din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială destinate promovării 
şi protecţiei drepturilor copiilor, a serviciilor destinate promovării şi protecţiei drepturilor 
persoanelor cu handicap, şi a altor servicii sociale destinate categoriilor defavorizate sub 
aspectul tipurilor de servicii sociale oferite comunitatii, dar şi sub aspectul numărului de 
beneficiari ai acestor servicii; 
• elaborează şi transmite rapoarte şi analize statistice la solicitarea instituţiilor publice/private, 
persoanelor fizice/juridice, ţinând cont de reglementările legale în vigoare; 
• participă la elaborarea unor strategii de îmbunătăţire şi diversificare a serviciilor oferite în 
domeniul asistenţei sociale a copilului, persoanelor, transmite către serviciul public de asistenţă 
socială de la nivel judeţean, strategiile locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi planuril anuale 
de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; 

Pe parcursul anului 2020 au fost întocmite și transmise instituțiilor abilitate: 
 - Rapoarte trimestriale care au furnizat datele necesare completării fișei de monitorizare 
elaborate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului; 
 - Situații statistice semestriale privind numărul de asistenți personali, plata salariilor 
cuvenite acestora și numărul total de indemnizații; 
 - furnizarea informațiilor necesare completării Planului de acțiuni din domeniul incluziunii 
sociale și protecției sociale, în concordanță cu atribuțiile DAS Bistrița, pentru perioada ianuarie-
iunie 2020; 
 - Raport UAS 2019 privind activitățile cuprinse în Planul operational pentru 
implementarea Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2016-2020 desfășurate 
de către Direcția de Asistență Socială Bistrița; 
 - completarea Chestionarului privind serviciile de prevenire și sprijin în comunitate SPrev, 
ca urmare a derularii activităților proiectului “Acord privind Serviciile de Asistență Tehnică 
Rambursabile cu privire la dezvoltarea capacității pentru accelerarea tranziției de la îngrijirea în 
instituții la îngrijirea în comunitate pentru copiii deprivați de îngrijirea parentală”; 
 - completare Lista indicatori eDEMOS, din cadrul proiectului “Îmbunătățirea capacității 
administrației publice de măsurare a performanțelor administrative”; 
 - Raport anual privind marginalizarea socială; 
 - Raport privind activitățile cuprinse în Planul Județean Antidrog; 
 - În cadrul proiectului  ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea 
sărăciei și excluziunii sociale”, în vederea facilitării accesului la programe de formare pentru 



personalul specializat al DAS Bistrița, a fost aplicat Chestionarul pentru identificarea nevoii de 
formare profesională continuă unui număr de 30 de angajați ai direcției; 
 - Raport privind realizarea în anul 2019 a planului operational pentru implementarea 
Strategiei Județene a Serviciilor Sociale, 2016-2020. 
 
În anul 2020 au fost acordate: 

Ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundații, conform Hotărârii 
Guvernului nr.418/2020: 
- identificarea unui număr de 15 familii a căror locuințe au fost afectate de inundații, în cursul 
anului 2020; 
- 15 ajutoare de urgență acordate familiilor și persoanelor singure, afectate de inundații, în 
valoare de 13500 lei; 
Ajutoare de urgență acordate conform Hotărârii  nr.81/2009 a Consiliului local al municipiului 
Bistrița: 
- pe parcursul anului 2020 au fost depuse un număr de peste 2525 cereri pentru acordarea 
ajutorului de urgență constând în produse alimentare; 
- 9000 ajutoare de urgenţă constând în pachete cu alimente de bază au fost distribuite în cursul 
anului pentru un număr de 1800 persoane, în valoare de 313.332 lei; 
-au fost întocmite un număr de 5 decizii privind acordarea ajutoarelor de urgență constând în 
pachete cu alimente de bază, 4 decizii privind încetarea dreptului la ajutor de urgență alimentar; 
 Sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri 
externe nerambursabile, în vederea aplicării OUG nr.133/2020, program aflat în derulare, 
neîncheiat: 
- a fost aprobată Dispoziția privind modalitățile de identificare și verificare a destinatarilor finali 
în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați; 
- au fost preluate un număr de 419 cereri privind acordarea stimulentului educational și au fost 
transmise Instituției Prefectului-județul Bistrița-Năsăud machetele cuprinzând un număr de 707 
copii pentru luna septembrie 2020 și 28 copii pentru luna octombrie. 
 Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2018-2021:  
- prin Dispoziția Primarului municipiului Bistrița a fost numit Grupul de lucru pentru derularea 
POAD 2018-2021; 
- s-au întocmit 2 decizii pentru aprobarea distribuirii pe listele suplimentare, au fost întocmite 9 
borderouri cuprinzând beneficiarii aflați pe listele de distribuire inițială și lista suplimentară; 
- distribuirea pachetelor cu produse de igienă a cuprins un număr de 791 beneficiari, copii și 
adulți aparținând anumitor categorii sociale, în cadrul a două tranșe de distribuție pentru 
produse de igienă- unui număr total de 1582 beneficiari, și o tranșă de distribuție pentru 
produse alimentare- unui număr de 791 beneficiari; 
- documentația de lucru pentru distribuirea în cadrul celor 3 tranșe, respectiv Sintezele privind 
derularea POAD la nivelul municipiului, Sintezele privind desfășurarea măsurilor auxiliare 
pentru acordarea ajutoarelor, Listele de distribuție inițiale și suplimentare, au fost transmise 
Instituției Prefectului-județul Bistrița-Năsăud și în format scanat Ministerului Fondurilor 
Europene. 
 În vederea aplicării OUG nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor 
de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale 
pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și 
unele măsuri de distribuire a acestora, la nivelul UAT Bistrița au fost realizate o serie de 
activități necesare derulării programului: 
- au fost emise 3 dispoziții privind aprobarea listei destinatarilor finali pentru acordarea de 
tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde; 
 - în ultimul trimestru al anului 2020 au fost întocmite lunar machetele cuprinzând beneficiarii 
eligibili în program; 
- au fost recepționate un număr de 340 carduri, s-au distribuit 291 carduri beneficiarilor 
îndreptățiți, au rămas nedistribuite un număr de 49 carduri, ce urmează a fi returnate Instituției 
Prefectului județul Bistrița-Năsăud. 



În ceea ce priveşte activitatea de înregistrare şi comunicare a deciziilor directorul 
executiv al Direcției de Asistență Socială Bistriţa, aceasta s-a realizat prin: 
• înregistrarea unui număr de 1094 decizii în Registrul de evidenţă a 
deciziilor  directorul executiv al  Direcției de Asistență Socială Bistriţa, atât pe suport de hârtie, 
cât şi în format electronic; 
• scanarea şi salvarea pe suport electronic a deciziilor emise în anul 2020 de directorul executiv 
al Direcției de Asistență Socială Bistriţa precum şi a înscrisurilor anexate acestora, 
•comunicarea deciziilor înregistrate către direcţiile, serviciile, birourile, compartimentele şi 
persoanele desemnate pentru asigurarea aducerii la îndeplinire a acestora;                                 
•comunicarea deciziilor înregistrate către persoanele fizice sau juridice nominalizate în fiecare 
decizie. 

Preluarea, gestionarea și distribuirea unui număr de 2629 de măști gratuite conform 
OUG.78/2020  pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă 
a cetăţenilor municipiului Bistriţa următoarelor categorii: 
a)persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat , cu modificările și completările ulterioare, anexa nr.2 la prezenta 
dispozitie; 
b)persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza 
Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, anexa nr.3 la prezenta dispozitie; 
c)pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, 
reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de   Ordonanța de 
urgentă nr.6/2009 a Guvernului României, privind instituirea pensiei sociale minime garantate, 
aprobată prin Legea nr.196/2009 cu modificările ulterioare, anexa nr.4 la prezenta dispozitie; 
d)persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile 
sociale prevazute de art.42 și 58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulteriore, anexa 
nr.5 la prezenta dispozitie; 
Demersuri efectuate în vederea distribuirii măștilor : 
- Emitere dispoziție privind procedura de acordare a măștilor: 
- Informare beneficiari; 
- Invitarea beneficiarilor care nu au ridicat măștile la sediul de distribuire; 
- Asigurarea transportului la domiciliu pentru beneficiarii din anumite cartiere; 
Măști distribuite: - pensionari -1576; Persoane  cu handicap- 552,  Copii -334, Total măști 
distribuite: 2462, rămase nedistribuite 167 persoane.  
767-anchete sociale au fost întocmite pentru reducere de la plata taxei de reabilitare termică, 
conform hotarârilor Consiliului Local al municipiului Bistria privind instituirea taxei dereabilitare 
termică. 
 
8. Echipa Mobilă de Intervenție(EMI); 
Intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică se realizează de către EMI constituită la 
nivelul Direcției de Asistență Socială  Bistrița şi coordonată de persoana numită prin dispoziția 
primarului. Pe baza Hotărârea Consiliului Local Bistrița nr.34/2019 s-a  constituit echipa mobilă 
pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.  

La nivelul municipiului Bistrita se desfăsoară activitățile echipei EMI - Echipa mobilă de 
intervenție în regim de urgență în cazurile de violență domestică. Ca și exemplificare de 
procedură menționam: 
a) verificarea semnalărilor de violență domestică efectuate prin intermediul apelului/numărul 
unic de urgență la nivel național (SNUAU) -112; 
b) realizearea evaluarii inițiale a gradului de risc prin perspectiva acordării serviciilor sociale pe 
baza Fișei pentru evaluarea gradului de risc ; 
c) acordarea de informatii victimelor violenței domestice; 
e) informarea, consilierea și orientarea victimei în ceea ce privește măsurile de protecție de 
care aceasta poate beneficia din partea instituțiilor competente: ordin de protecție provizoriu, 
ordin de protecție, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.; 



f) asiguram măsurile de protecție socială necesare pentru victime, minori, persoane cu 
dizabilități sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecție provizoriu sau ordinul 
de protecție, și păstrează confidențialitatea asupra identității acestora; 
g) colaborarea cu serviciile de asistență medicală comunitară în situația în care identifică 
probleme medicale privind victimele și/sau copiii lor; 
h) deplasarea la fața locului în maximum 90 de minute de la momentul semnalării efectuate de 
către organele de poliție și asigură sprijinul necesar pentru orientarea și conducerea de îndată a 
agresorului către centrele rezidențiale gestionate de autoritățile administrației publice locale 
sau, după caz, către alte servicii sociale adecvate, administrate de către furnizori publici sau 
privați, de pe raza unității administrativ-teritoriale; 
i) realizarea demersurilor necesare pentru depășirea riscului imediat. 
In urma acțiunilor echipei EMI vă comunicăm următoarele: 
1. Fata de anul 2019 cand s-au soluționat 20 cazuri în intervalul martie – decembrie care sau 
finalizat prin 
- emitere ordin de protective: 15 cazuri (75 %) 
- fara emitere ordin de protectie: 5 cazuri (25%) 
- cazurile de mai sus au fost solutionate in interval orar: 8,00-16,00 6 cazuri (30%) si                          
14 cazuri intre orele 16,00-08,00 (70%) 
2. In anul 2020 s-au solutionat 27 cazuri in intervalul ianuarie – noiembrie care sau finalizat prin: 
- emitere ordin de protectie: 16 cazuri (59 %) si 1 ordin de retinere pentru 24 ore 
- fara emitere ordin de protectie: 10 cazuri (41%) 
- Cazurile de mai sus au fost solutionate in interval orar: 8,00-16,00 5 cazuri (19%) si                          
22 cazuri intre orele 16,00-08,00 (81%) 
 
 Proiectul „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!” 

Contract POCU: 465/4/4/128038 
Primaria municipiului Bistrița prin Direcția de Asistență socială, implementează în calitate 

de partener local, începând din data de 04.03.2019, proiectul„VENUS – Împreună pentru o viață 
în siguranță!”  465/4/4/128038. Solicitantul, în cadrul acestui proiect este Agenția Națională 
Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, iar partenerii locali sunt 42 de instituții ale 
administrației locale (consilii județene prin direcțiile generale de asistență socială și protecția 
copilului și consiliile locale prin  serviciile publice de asistență socială). 

Proiectul,  în valoare totală de 51.080.375,72 lei,  este cofinantat din FSE, Programul 
Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând 
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de 
formare profesională adecvate nevoilor specifice. Acesta are o durata de 48 de luni. 

Proiectul „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!” are ca obiectiv general 
îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii 
violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul 
implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea 
unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice. 

Proiectul, în ansamblul său, are ca și scop prevenirea și combaterea fenomenului 
violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei Rrețele naționale inovative integrate de 
locuințe protejate pentru transferul la o viață independentă al victimelor violenței domestice și 
derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea fenomenului violenţei domestice. În 
cadrul rețelei naționale inovative integrate de 42 de locuințe protejate (1 locuință la nivel de 
judeţ + municipiul Bucureşti) se vor furniza servicii integrate pentru persoanele beneficiare din 
cadrul locuințelor protejate, după caz: cazare temporară, servicii de consiliere psiho-socio-
medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de 
măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea 
inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc., în concordanţă cu 
nevoile specifice ale victimelor violenței domestice. 



Astfel, în acord cu obiectivul general al poiectului, la nivelul proiectului  va fi înființată o 
locuință protejată care va furniza servicii pentru un număr de 6 victime ale violenței 
domestice/an. De asemenea, la nivelul proiectului vor fi înființate servicii integrate 
complementare: grup de suport și cabinet de consiliere vocațională care vor furniza servicii atât 
pentru persoanele găzduite în locuința protejată, cât și pentru alte victime din comunitate. 
Grupul de suport va avea ședințe săptămânale cu aproximativ 14 victime/ședință pentru o 
perioadă de 6 luni/grup. Cabinetul de consiliere  vocațională va organiza ședințe individuale cu 
minim 34 de beneficiari/an. 

Durata proiectului este de 4 ani, în anul 2019 a fost validată echipa de management din 
cadrul proiectului, echipa de intervenție, au fost primite cererile pentru formarea 
specialiștilor,pentru grupul de suport și beneficiarii consilierii vocaționale. A fost alocat spațiul de 
funcționare a proiectului și au fost demarate procedurile de realizare a achizițiilor pentru dotarea 
spațiilor de locuit. 
Calendarul desfășurării proiectului pentru anul 2020 prin activitatile de specific organizațional : 
• Activitatea 2 (LP) - Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate 
în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
• Activitatea 3 (GS)- Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
• Activitatea 4 (CCV)- Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței 
domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională. 
• Locuința protejată (LP) pentru victimele violenței domestice care necesită separarea de 
agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă, în care se asigură  prin intermediul 
proiectului: găzduire, hrană, îngrijire personală, produse pentru igienă/curățenia locuinței, 
monitorizare/securitate locuință, abonament TV/internet,  și, după caz, accesarea unor servicii 
deja existente la nivelul DAS: asistență socială, consiliere psihologica, consiliere vocationala, în 
funcție de nevoile specifice ale victimei. Din efectiv de 6 locuri existente pe intregul an au fost 
fluctuatii de beneficiare (decizi de iesire din proiect in momentul bifei corespunzatoare a 
indicatorilor mentionati in proiectul prezent). In data de 31.12.2020 erau 4 beneficiare cazate in 
cadrul Locuintei protejate Bistrita.  
• Grup de support (GS)  prin care se asigură consiliere psihologică prin intermediul  unor 
programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală pentru victimele 
violenței domestice în scopul de a le asigura sprijinul necesar pentru depășirea situației de criză 
în care se află. In cele  14 locuri existente pe intregul an au fost fluctuatii de beneficiare iar la 
data de 31.12.2020 erau prezente in cadrul grupului suport 13 beneficiare ale proiectului 
prezent. 
• Cabinete de consiliere vocațională (CCV) prin care beneficiarele sunt sprijinite și orientate, 
astfel încât să  identifice care sunt opțiunile  personale cele mai potrivite  pentru formare 
profesională și identificarea unui loc de muncă. In cele  34 locuri existente pe intregul an au fost 
fluctuatii de beneficiare iar la data  de 31.12.2020 erau prezente in cadrul grupului de consiliere 
vocationala 34 beneficiare ale proiectului prezent.  
 Derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violentei în familie care vor 
viza VD si in cursul anului 2021 prin continuarea activa si eficienta prin elaborarea de proceduri 
necesare pentru realizarea unor diferite acțiuni în cadrul campaniilor( seminarii de informare 
periodice calendaristic prevazute), iar, aceste acțiuni sunt prevăzute a se derula activ până la 
finalul proiectului, respectiv data de  04.04.2023. 
 
9. Serviciul financiar contabil, salarizare şi administrativ 
  Obiectul de activitate mai vizează gestionarea eficientă a patrimoniului  şi fondurilor  
publice  aprobate de Consiliul Local  din cadrul  Direcţiei de Asistentă  Socială  pe capitole şi  
subcapitole, precum şi întocmirea şi utilizarea documentelor  financiar contabile  cronologic  şi 
sistematic  pe capitole şi subcapitole, la timp, conform legislaţiei în vigoare, atât cele comune pe 
economie cât şi cele cu regim special. 
  Pentru atingerea obiectivelor pe anul 2020, personalul Serviciului financiar contabilitate, 
salarizare şi administrativ  a avut la bază  consecvenţa  cu care s-a acţionat în vederea realizării 



atât a  obiectivelor strategice ale Primăriei Municipiului Bistriţa şi Direcţiei, cât şi cele specifice  
serviciului, astfel: 
• plăţile  au fost  efectuate în limita creditelor bugetare aprobate numai pe bază de acte 
justificative întocmite conform dispoziţiilor legale şi numai după ce acestea au fost  ordonanţate 
şi lichidate ; 
• toate cheltuielile angajate în anul 2020 pentru  bunurile, lucrările, serviciile prestate, ajutoarele 
acordate  au fost  achitate până la data de 31.12.2020 ; 
• angajamentele  legale au fost  precedate  de angajamentele bugetare,  asigurându-se astfel  
că au fost  rezervate toate fondurile  publice necesare  plăţii acestora în  exerciţiul bugetar  
2020. 
În ceea ce priveşte obiectivele specifice serviciului, acestea  au fost rezolvate astfel : 
• până în data de 10 ale lunii pentru  luna precedentă  au fost întocmite, aprobate şi  acordate 
drepturile de salarizare pentru, asistenţi personali, indemnizaţii, funcţionari publici, contractuali 
căminul pentru persoane vârstnice şi cantina socială ; 
• până la data de  25 ale  lunii,  pe luna precedentă au fost întocmite  şi depuse declaraţiile la 
bugetul de sănătate, declaraţiile la bugetul  de şomaj şi declaraţiile la bugetul  consolidat de 
stat; 
• până în data de 10 ale lunii, pentru luna  precedentă au fost  întocmite  şi depuse : 
monitorizarea cheltuielilor de personal  - lunar şi trimestrial, întocmirea documentelor  în 
Trezorerie în vederea  ridicării şi  achitării numerarului în conformitate cu prevederile legale, 
întocmirea  şi depunerea  până la data de  6  pentru  luna  precedentă   a situaţiilor financiare  
lunare, întocmirea  şi depunerea  până la data de 15 pentru trimestrul expirat  a situaţiilor 
financiare  trimestriale, acordarea tuturor drepturilor şi prestaţiilor sociale la termenele  stabilite 
în dispoziţiile primarului sau în ziua următoare virării fondurilor de DMPSS, întocmirea a trei  
proceduri de lucru pentru Serviciul financiar contabil ; 
 Prin  fundamentarea  corectă şi reală  s-au asigurat  resursele necesare  în procent de  
sută la sută  pentru asigurarea  tuturor drepturilor. A fost efectuat câte  un control lunar la 
Cantina Socială  şi Căminul Pentru Persoane Vârstnice, pe linia respectării corelaţiei dintre 
cantităţile cuprinse în listele de alimente şi cantităţile  efective puse în consum , 
precum şi un control lunar la casieria unităţii, verificarea   sold-numerar. S-au întocmit 30 de 
contracte la persoanele de la Căminul pentru Persoane Vârstnice şi 10 de contracte şi acte 
adiţionale pentru îngrijire la domiciliu. 

În cursul anului 2020 s-au acordat 9.000 de  pachete cu alimente  familiilor şi persoanelor 
aflate în  situaţii deosebite, conform Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu ocazia  
sărbătorilor de Paşte, Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, Ziua Mondială a Alimentaţiei şi 
Crăciun.  

Un pachet cu alimente, conţine 8 produse: 2 kg. zahăr alb tos,2 kg. orez cu bobul lung,1 
kg. făină albă de grâu,1 kg  faina porumb ,2 litri ulei de floarea soarelui pentru gătit. 

Implicarea  şi implementarea  a  4 proiecte  sociale  obţinute, de anumite fundaţii 
începând de la încheierea contractelor, documentele  aferente  decontării, ordonanţări, lichidări, 
comenzi, rapoarte de activitate, ordine de plată. 
 

Nr.crt Beneficiar Titlu proiect Valoare aprobata 
lei 

1 Asociatia Autism Europa 
Bistrita 

Servicii de terapie individuala si 
de grup pentru copii si tineri cu 
autism 

15.000,00 

2 Asociatia Filantropia Ortodoxa 
filiala Bistrita  

Educatie pentru sanatate 8.300,00 

3 Asociatia Nevazatorilor din 
Romania  Filiala judeteana 
Bistrita Nasaud 

Infoacces 9.000,00 

4 Filiala reghin a Fundatiei 
Crestine 

Diakonia Servicii de ingrijire 
socio-medicala la domiciliu
 15.000,00 

 



 Total   48.000,00 

 
Întocmirea unui  număr de  3  contracte   pentru  cabinet stomatologic ( ridicare reziduuri 

şi asigurare revizii tehnice lunare a aparatelor şi întreţinerii  aparaturii medicale din dotare), 
servicii medicina muncii, 2 contracte de mentenanta  program informatic, precum  şi 15 
contracte de achiziţii publice. 

S-a întocmit la timp  documentaţia necesară în vederea  achitării unor drepturi   şi  
prestaţii sociale   pe  anul  2020 astfel : 

 

 Cazuri Valoare 

Drepturi salariale:    

- asistenţii personali ,funcţionari publici,                        2617 9908615 

- contractuali  CPV, contractuali DMSS) 348 1503012 

Ajutor lemne (L. 416/2001) 16 4582 

Ajutor social de urgenţă (L.416/2001) 2 1900 

Prestaţii financiare excepţionale:   

- indemnizaţii  ISTPH 9128 12163267 

- ajutor încălzire lemne (OG.5/2003)                                           3 355 

 
S-au întocmit, vizat, verificat, înaintat spre aprobare un număr de 201  angajamente  

bugetare, 201 angajamente legale, 6.530  ordonanţări, 6.530 ordine de plată.  
 S-a întocmit  şi comunicat  pe anul 2020 documentaţia pentru un număr de 3.968 
persoane. S-au întocmit şi comunicat documentele pe anul 2020 către Casa de Asigurări de 
Sănătate, Casa de Pensii, Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă, Direcţia Finanţelor Publice 
declaraţii pentru un număr de 3.960 persoane. S-au întocmit peste 20 dări de seamă statistice 
pentru Direcţia Judeţeană de Statistică, monitorizarea cheltuielilor de personal lunar şi 
trimestrial pentru Direcţia Generală  a Finanţelor Publice.  S-au întocmit un număr de  
aproximativ 25126 documente financiar contabile pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice  şi 
Direcţia  de Asistenta  Sociala (note contabile, jurnale de casă, jurnale de bancă , balanţă de 
verificare , balanţe  verificare analitice şi sintetice,  situaţii financiare trimestriale şi anuale , 
registrul CFP, registrul jurnal, registrul inventar, fişe de cont  pe bugetul local, de stat cele cu 
finanţare nerambursabile cele din afara bilanţului, cont de execuţie bugetară). Întocmirea a 
peste 18.400 de  documente  pe linie gestionară: recepţii, bon consum , liste alimente , 
documente  pentru testarea pieţei, balanţe analitice. 

Obiective majore stabilite pentru anul 2020: 
• Gestionarea eficientă a patrimoniului Direcţiei de Asistenţă Socială şi a fondurilor aprobate de 
Consiliul  local din bugetul local, din bugetul de stat, din extrabuget şi respectiv din cele  cu 
finanţare  nerambursabilă. 
• Derularea serviciilor sociale existente la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială la parametrii 
optimi de funcţionare. 
• Limitarea riscului de excluziune/marginalizare socială şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 
persoanelor vârstnice; 
• Promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa socială prin crearea de programe 
adecvate specificului acestei categorii de vârstă;  
• Furnizarea unui suport financiar, teoretic şi practic adecvat activităţilor de îngrijire promovate 
de Serviciul „Căminul pentru persoane vârstnice” prin: 
•  participarea la cursuri de instruire adecvate specificului compartimentelor şi a specializării 
persoanelor implicate. 
• Asigurarea materialelor necesare desfăşurării activităţii; 
• Monitorizări continua pentru creşterea calităţii serviciului 
• Dezvoltarea serviciului rezidenţial şi a serviciilor de îngrijire la domiciliu conform nevoilor 
persoanelor vârstnice din baza de date prin: 
•  Introducerea şi a altor tipuri de activităţi conforme cu nevoile identificate; 
• Scăderea numărului solicitărilor pentru internarea în spitalele de urgenţă sau în unităţi 
rezidenţiale medicale sau medico-sociale; 



• Furnizarea unui suport financiar, teoretic şi practic adecvat activităţilor de îngrijire promovate 
de ”Asistența la domiciliu a persoanelor vârstnice” prin: 
• participarea la cursuri de instruire adecvate specificului compartimentelor şi a specializării 
persoanelor implicate. 
• Asigurarea materialelor necesare desfăşurării activităţii; 
• Monitorizări continue pentru creşterea calităţii muncii 
• Sprijinirea cetăţenilor de etnie romă în vederea obţinerii drepturilor prevăzute de legislaţia în 
vigoare (venitul minim garantat, cantina de ajutor social, alocaţii de sustinere familială etc.) 
• Continuarea proiectului „Învaţă împreună cu mine” care a fost finantat prin programul FRDS 
„Sinergii pentru viitor” - copii în situaţii de risc  care se va derula în parteneriat cu Şcoala 
Gimnazială nr.7 Viişoara, prin sustenabilitate.  
• Impementarea proiectului „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!”  465/4/4/128038.  
Proiectul este cofinantat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, 
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea 
numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii 
sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice. 
• Implementarea proiectului „Centrul de zi pentru persoane vârstice” Reabilitare și modernizare 
imobil din strada Octavian Goga în cadrul POR 2014-2020/ AP8/ P.I.8.3.A. promovat de către 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord - Vest ca și Organism Intermediar, precum și de 
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014 - 2020, promovare 
realizată atat la nivel regional cât și la nivel national 
• Dezvoltarea de măsuri în vederea implementării Planului de îmbunătățire CAF 2010-2021, 
pentru eficientizarea activității  
• Colaborarea cu reprezentanţii instituţiilor deconcentate ale statului în vedere 
identificării/soluţionării problemelor cu care se confruntă comunitatea romilor din municipiul 
Bistriţa 
• Sprijinirea cetăţenilor municipiului Bistriţa în vederea obţinerii drepturilor prevăzute de 
legislaţia în vigoare (venitul minim garantat, ajutoarele de urgență alimentare, cantina de ajutor 
social, alocaţii de stat, alocaţii de sustinere familială etc.) 
 
 

DIRECŢIA MUNICIPALĂ DE SĂNĂTATE 
 
 

Serviciul public municipal Direcţia Municipală de Sănătate Bistriţa, înfiintat în baza HCL 
nr.154 din 29 iulie 2009, se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă nr.162/2008 a Guvernului României privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice 
locale, Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările 
şi completările ulterioare,Hotărârii Guvernului nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de 
organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, 
Ordinului nr.5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de 
sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare 
autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale şi gratuite şi pentru promovarea 
unui stil de viaţă sănătos cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale   Regulamentului de Organizare si Funcţionare. 

Direcţia Municipală de Sănătate Bistriţa este serviciu public de interes local, cu 
personalitate juridică, cu activitate permanentă, care dispune de autonomie administrativă şi 
funcţională. Serviciul public municipal „Direcţia Municipală de Sănătate Bistriţa ” are misiunea 
de a oferi, pe timpul zilei,servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor 
cu vârstă antepreşcolară (3 luni-3 ani) care frecventează cele 5 creşe din municipiul Bistriţa, 
asigurarea supravegherii medicale, acordare de prim ajutor, efectuarea planului de imunizări, a 
examenelor de bilanţ a stării de sănătate, asigurarea asistenţei medicale şi medicină dentară a 
copiilor cuprinşi în grădiniţe, cămine şi şcolile de pe raza municipiului Bistriţa, activități asigurate 



prin cabinetele medicale şcolare şi dentare,precum şi indentificarea familiilor cu risc medico-
social de pe raza municipiului Bistriţa. 

Finanţarea Direcţiei Municipale de Sănătate Bistriţa se asigură din  bugetul local pentru 
acoperirea cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor de organizare şi functionare a creşelor, din 
contribuţiile lunare ale părinţilor/reprezentanţilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşă, 
respectiv, prin transfer de la bugetul de stat, pentru acoperirea cheltuielilor de personal şi pentru 
medicamente şi materiale sanitare necesare pentru cabinetele medicale şcolare, cabinetele 
medicale dentare şi asistenţei comunitare.  
 
I. Componenţa  direcţiei  la sfarsitul anulului 2020 
Direcţia Municipală de Sănătate Bistriţa are în componenţă : 

• creşe  cu  o  capacitate  de  335  de  locuri,  astfel: 
o Creşa  nr.1 – Aleea  Şieului nr.11B  - 104  locuri  -  4  grupe  a  câte  26 locuri / 

grupă 
o Creşa  nr.2 – Str. Zimbrului nr.9 - 52  locuri - 2  grupe  a  câte  26 locuri/ grupă 
o Creşa  nr.3  - Aleea Plăieşului nr.41 - 100  locuri - 4  grupe  a  câte  25 locuri / 

grupă 
o Creşa  nr.4 – str. A. Mureşanu nr.44A - 27  locuri -  1  grupă 
o Creşa  nr.5 – str. Mesteacănului nr.15 - 52  locuri - 2  grupe  a  câte  26 locuri / 

grupă 

• biroul resurse umane, salarizare, contabilitate, administrativ,  întreţinere. 

• 6  cabinete  medicale  şcolare,  care  funcţionează  în  9  locaţii deservite  de: 
o 5  medici  şcolari 
o 22  asistente  medicale 

•    cabinete  şcolare  dentare  deservite  de: 
o 5  medici  dentişti 
o 5  asistente  medicale 

•    instructor  de  educaţie  pentru  romi 
 
II. Obiectul  de  activitate  al  direcţiei 

Creşele asigură,pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere  
şi  educaţie  timpurie  copiilor  de  vârstă  antepreşcolară. 
    Cabinetele medicale şcolare asigură asistenţa medicală şi de medicină dentară  
preşcolarilor şi elevilor din grădiniţe si şcoli. 
    Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilor pe toată 
durata în care se află în unităţile de învăţământ se asigură în cabinetele medicale şi de 
medicină dentară din grădiniţe şi şcoli.Acolo unde nu există cabinete medicale şi de medicină 
dentară în grădiniţe şi şcoli, asistenţa medicală se asigură prin arondarea la cabinetele 
medicale din unităţile şcolare cele mai apropiate, iar în afara programului se asigură de către 
medicii de familie pe listele cărora sunt înscrişi copiii. 
      Examinarea şi evaluarea stării de sănătate acordate prin asistenţa medicală pentru 
preşcolari şi elevi pe  toată perioada în care aceştia se află în unităţile de învăţământ, are 
următoarele obiective: 
             a) asigurarea unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi  elevi - 
identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii, gestionarea circuitelor 
funcţionale, verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică; 
             b) asigurarea menţinerii  stării de sănătate individuale şi colective - imunizări, triaj 
epidemiologic; 
             c) examinarea stării de sănătate a elevilor - evaluarea stării de sănătate, monitorizarea 
copiilor cu afecţiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare; 
             d) asigurarea stării de sănătate individuale - acordarea de scutiri medicale, acordarea 
de îngrijiri medicale pentru afecţiuni curente care nu necesită apelarea la Serviciul unic de 
urgenţă - 112, până la preluarea copilului de către medicul de familie sau în colaborare cu 
acesta; 



             e) servicii medicale de asigurare a stării de sănătate - acţiuni medicale curative, 
acordarea de consultaţii medicale la cerere, eliberarea de bilete de trimitere în regim special şi 
de reţete şi acordarea de prim ajutor în caz de urgenţă; 
             f) activităţi de educaţie pentru sănătate şi de promovare a unui stil de viaţă sănătos.    
       g) identificarea  familiilor  cu  risc  medico-social  de  pe  raza  municipiului 
Bistriţa. 
 
III. Sinteza  activităţii  pe  anul  2020 
      Activitatea  în  creşe      
        Numărul  de  locuri  în  creşele  din  municipiul  Bistriţa  este  335. 
        În anul 2020, ca urmare a pandemiei de Covid-19, activitatea creșelor a fost suspendată în 
perioada 11 martie-30 iunie 2020. 
        La 01 iulie 2020, au fost reorganizate și redeschise, în condițiile prevăzute de Ordinul 
comun nr.1076/4518/3936 din 12 iunie 2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea 
redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu Sars-
CoV-2, două, din cele cinci creșe, respectiv, Creșa nr.1-Al.Șieului cu 27 copii, respectiv, Creșa 
nr. 3 - Al.Plăieșului cu 27 copii, avînd în vedere că au fost depuse 54 cereri pentru frecventarea 
creșelor pe perioada vacanței de vară. 
         Aceste creșe au funcționat, în această formulă, până in data de 08 septembrie 2020, tot 
personalul medical și de îngrijire din creșe, asigurând îngrijirea și supravegherea copiilor în 
aceste două creșe. 
        Începând cu data de 14 septembrie 2020, au fost redeschise toate creșele din municipiu, 
cu un număr de 20 copii, în medie, pe grupă, ca urmare a respectării prevederilor Ordinului 
nr.1494 din 31 august 2020 - pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul  SARS-CoV-2 și Ordinului comun nr.1076/4518/3936 din 12 iunie 2020. 
        În vederea respectării prevederilor privind prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul  SARS-CoV-
2, prin HCL nr. 136/27.08.2020, s-a aprobat modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale 
direcției, respectiv, a fost suplimentat, pe perioadă determinată, numărul de posturi, cu 13 
posturi de îngrijitoare.      
       Indicatorii  urmăriţi  privind  activitatea  din  creşe  pe  anul  2020  sunt: 
 

Unitatea Nr. 
Paturi 

Nr. copii 
înscrişi la 31.12.20 

Examen de bilanţ 

Creşa  1 104 93 122 

Creşa  2 52 43 105 

Creşa  3 100 84 91 

Creşa  4 27 22 40 

Creșa 5 52 40 98 

Total 335 282 431 

 
Activitatea  în  cadrul  creşelor  vizează: 
a) organizarea  şi  asigurarea  unui  regim  raţional  de  viaţă  în  vederea  
dezvoltării  normale  somatice  şi  psihomotorii  a  copiilor; asigurarea  unui  microclimat  
corespunzător; 
b) asigurarea  unei  alimentaţii  raţionale  corespunzătoare  vârstei  din  punct de 
vedere caloric,  cantitativ  şi  calitativ  prin  întocmirea  zilnică  de  meniuri; 
c) asigurarea  unui  program  educativ  complex,  adaptat  fiecărei  grupe  de  
vârstă,  în vederea  stimulării  dezvoltării  fizice  şi  psihice,  însuşirea  deprinderilor  igienice  
adecvate  vârstei. 
d) triajul  epidemiologic  zilnic  al  copiilor  care  frecventează  creşa, urmărind  
starea  de sănătate  a  copiilor  şi  depistarea  oricăror  boli  infecto-contagioase; 
e) urmărirea  evoluţiei  parametrilor  fizici  şi  psihomotrici  a  copiilor  din  creşă  cu   
ocazia  controalelor  periodice; 
f) profilaxia  bolilor  infecto-contagioase; 



g) acordarea  primului  ajutor  şi  a  îngrijirilor  medicale  necesare  în  caz de   
îmbolnăvire,  până  la  internarea  copilului  într-o  unitate  spitalicească  sau  trimiterea  
copilului  la  domiciliu; 
h) o  bună  colaborare  a  personalului  din  creşă  cu  părinţii. 
 
Activitatea  în  Cabinetele  medicale  şcolare  şi Cabinetele  şcolare  stomatologice 
           Cabinetele  medicale  şcolare  deservesc  un  număr  de  14.539 elevi  şi  preşcolari  din  
municipiul  Bistriţa  şi  cartiere,  în  timp  ce  cabinetele  şcolare  dentare  deservesc  doar  un  
număr  de  11.941  elevi  din  municipiul  Bistrita,  303  elevi  din  cartiere  si  2.295 de  
preşcolari  nefiind  arondaţi  la  nici  un  cabinet  stomatologic  şcolar. 
 În anul 2020, ca urmare a suspendării activității unităților de învățământ începând cu data 
de 11 martie 2020, personalul din cabinetele școlare de medicină generală au fost delegate la 
Direcția de Sănătate Publică Bistrița- Năsăud, până în data de 31 mai 2020, iar personalul din 
cabinetele școlare de medicină dentară, la Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud la 
Cabinetul dentar de urgență. 
           Principalii indicatori  urmăriţi  privind  activitatea  din  cabinetele  medicale  şcolare  pe  
anul  2020  se prezintă astfel:  
 

Unitatea Nr. 
Elevi 

Nr. 
Preșcolari 

Nr. 
Consultațtii 

Nr. 
Tratamente 

Nr. Ex. 
de bilanţ 

Triaj 
Epidemiologic 

Triaj 
Special 

Cabinet 
Şcolar 1 

2.050 465 1.430 182 - 4.509 9.133 

Cabinet 
Şcolar 2 

1.915 366 1.497 1.252 154 4.492 20.687 

Cabinet 
Şcolar 3 

2.136 406 939 636 - 4.931 19.093 

Cabinet 
Şcolar 4 

2.105 566 - 846 108 6.364 9.142 

Cabinet 
Şcolar 5 

1.968 471 1.076 1.089 - 5.749 8.336 

Cabinet 
Şcolar 6 

2.070 21 645 1.257 234 4.160 2.485 

Total 12.244 2.295 5.587 5.262 496 30.205 68.876 

       
         Indicatorii  urmăriţi  privind  activitatea  din  cabinetele  şcolare  dentare  pe  anul  2020  
sunt: 
 

Unitate Nr. elevi Nr. consultaţii Nr. tratamente Ore educație 
sanitară 

Cabinet 
Dentar 2 

2.412 419 316 24 

Cabinet 
Dentar 3 

2.400 402 348 24 

Cabinet  
Dentar 4 

2.608 410 300 24 

Cabinet 
Dentar 5 

1.998 306 248 24 

Cabinet 
Dentar 6 

2.523 314 212 24 

Total 11.941 1.851 1.424 120 

 
Activitatea  în  cadrul  cabinetelor  medicale  şcolare  a  vizat: 
a) aprecierea  dezvoltării  fizice( somatometrie, somatoscopie, fiziometrie)  şi  
neuropsihice  a  elevilor  şi  preşcolarilor; 
b) examinările  medicale  de  bilanţ  a  stării  de  sănătate,  efectuate  la  elevii  din   



clasele  I, IV, VIII, XII,  din  ultimul  an  al  şcolii  profesionale  şi  a  preşcolarilor ; 
c) înregistrarea  şi  dispensarizarea  copiilor  cu  afecţiuni  cronice; 
d) efectuarea  triajului  epidemiologic  a  tuturor  elevilor  după  vacanţe  şi  
zilnic  a  preşcolarilor; 
e) controlul  zilnic  privind  respectarea  condiţiilor  de  igienă din  spaţiile  de  
învăţământ,  de  cazare  şi  de  alimentaţie  din  cadrul  unităţilor  de  învăţământ  arondate  şi  a  
igienei  individuale  a  preşcolarilor  şi  elevilor; 
f) întocmirea  meniurilor  zilnice  şi  efectuarea  anchetei  alimentare  
periodice  pentru  verificarea  respectării  unei  alimentaţii  raţionale  în  grădiniţe  şi  cantine  
şcolare; 
g) efectuarea  de  acţiuni  de  educaţie  pentru  sănătate  în  rândul  elevilor,   
familiilor  elevilor  şi  a  cadrelor  didactice; 
h) pregătirea  grupei “ Sanitarii  pricepuţi”; 
i) acordarea  primului  ajutor, în  caz  de  urgenţă, preşcolarilor  şi  elevilor; 
j) efectuarea  de  tratamente; 
k) acordarea  de  consultaţii  medicale  la  solicitatea  elevilor; 
l) buna  colaborare  cu  părinţii,  cadrele  didactice  şi  întreg  personalul  din 
unităţile  de  învăţământ  arondate.       
         Activitatea  în  cadrul  cabinetelor  şcolare  dentare  a  vizat: 
a) aplicarea  măsurilor  de  igienă  orodentară; 
b) depistarea  activă  şi  dispensarizarea  afecţiunilor  orodentare; 
c) examinarea,  stabilirea  diagnosticului  şi  efectuarea  tratamentelor   
cariilor  dentare; 
d) acordarea  primului  ajutor  în  caz  de  urgenţă; 
e) educaţia  preşcolarilor  şi  elevilor  în  vederea  realizării  profilaxiei  cariei  
dentare  şi  a  anomaliilor  dento-maxilare; 
f) buna  colaborare  cu  părinţii,  cadrele  didactice  şi  întreg  personalul  din 
unităţile  de  învăţământ  arondate. 
 
Activitatea  asistentei  comunitare       
         Asistenta comunitară deserveşte 3 comunităţi de romi din: Bistriţa,  Viişoara  şi  Sărata. 
         Activitatea  ei  a  vizat  următoarele  obiective: 
a) catagrafierea  şi  supravegherea  a : 
                -  1.199 persoane 
                -  59 gravide   
b) înscrierea pe lista medicilor de familie a 39 persoane care nu aveau medic de familie; 
c)  sprijinirea  personalului  medical  la  efectuarea  imunizărilor  la  copii  cu  vârsta  între  0-14  
ani ,respectiv, 35 copii cu varsta intre 0-1 ani; 28 copii cu varsta intre 1-7 ani; 21 copii cu varsta 
intre 7-14 ani la  efectuarea  imunizarilor si  examenelor  medicale  de  bilanţ ; 
d) identificarea persoanelor sosite din afara țării și supravegherea a 48 persoane izolate; 
e) însoțirea și îndrumarea  unui număr de 14 persoane care suferă de anumite boli pentru 
încadrarea în grad de handicap; 
f) identificarea și însoțirea femeilor cu vârstă reproductivă la cabinetul de planificare familială 
pentru a benificia de consiliere și  tratament contracepţiv ; 
g) participarea la triajul epidemiologic în şcolile din cartierul Sărata,  Viişoara și tratarea 
pediculozei identificate de medicii școlari cu ocazia efectuării triajului epidemiologic; 
h) informare privind programele de bursă pentru copiii  de  etnie  romă  din  învăţământul 
preuniversitar şi  universitar; 
i) sprijinirea cetățenilor din comunități în vederea obținerii actelor de identitate, in depunerea 
dosarelor pentru a beneficia de ajutor social și alte prestații sociale; 
j)  cultivarea încrederii reciproce între autorităţile publice locale şi comunităţile de   
romi  pe  care  le  are  în  subordine. 
 
IV. Obiective majore pentru anul 2021 
1.  Creşterea  calităţii  serviciilor  oferite  de  Direcţia  Municipală  de  Sănătate  



Bistriţa în creşe prin angajarea de personal didactiv, respectiv, educatoare-puericultoare,a căror 
activitate vizează:  
a)  stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în  
plan intelectual, socio-afectiv şi psihomotric, ţinănd cont de particularităţile specifice de vârstă 
ale acestuia şi de potenţialul său evaluat; 
b) realizarea unui demers educaţional bazat pe interacţiunea activă cu adultul,  
rutina zilnică, organizarea eficientă şi protectivă a mediului şi a activităţilor de învăţare; 
c) promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de  
realizare a demersurilor educaţionale la vărstele timpurii; 
d) promovarea interacţiunii cu ceilalti copii prin activităţi în grup specifice vârstei; 
e)  sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor.   
2. Asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță 
epidemiologică a activității în creșe.  
3.  Asigurarea unui spațiu adecvat normelor igienico-sanitare în vigoare pentru mutarea Creșei 
nr.3 din imobilul în care funcționează, ca urmare a reabilitării lui. 
4.  Realizarea  unor  noi  campanii  de  promovare  a  sănătăţii  în  rândul 
comunităţilor de  romi, reducerea abandonului în maternitate, reducerea numărului de copii de 
etnie romă nevaccinaţi prin înscrierea lor pe lista medicilor de familie, colaborarea cu 
D.G.A.S.P. în vederea rezolvării problemelor de abandon în familie și încadrării în grad de 
handicap. 
 
 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA 
 
 

Reglementarea atribuțiilor secretarului general al municipiului este prevăzută la art.242 – 
243 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind codul administrativ, cu referire în special la 
asigurarea legalității în activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative ale autorităților 
publice locale, dar și în numeroase alte acte normative, spre exemplu Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii (cu referire la semnarea Autorizațiilor de 
construire și a Certificatelor de urbanism) sau Legea Nr. 18/1991 Republicată, Legea fondului 
funciar; 

Astfel, au fost semnate de către secretarul general al municipiului sau înlocuitorul de 
drept al acestuia, în anul 2020, un număr de 960 Autorizații de construire și un număr de 1964 
Certificate de Urbanism. Pentru un număr de 3 Autorizații de construire secretarul municipiului a 
întocmit Obiecții de legalitate, care au fost înregistrate în registrul special, potrivit prevederilor 
art.490 alin.4 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
De asemenea au fost eliberate, semnate de secretar sau înlocuitorul de drept, 780 adeverinte 
pentru APIA, întocmite de Compartimentul registrul agricol. 

Prima dintre atribuțiile secretarului, potrivit prevederilor Codului administrativ, este de 
avizare a proiectelor de hotărâri și de contrasemnare a Dispozițiilor Primarului și a Hotărârilor 
Consiliului local. Astfel, secretarul general al municipiului sau înlocuitorul de drept al acestuia au 
contrasemnat pentru legalitate un număr de 420 Dispoziții ale Primarului municipiului Bistrița și 
un număr de 187 Hotărâri ale Consiliului local al municipiului Bistrița din cele 195 adoptate în 
anul 2020. Un număr de 8 hotărâri nu au fost contrasemnate pentru legalitate sau au fost 
contrasemnate cu obiecții, Numărul hotărârilor necontrasemnate pentru legalitate sau 
contrasemnate cu obiecții reprezintă 4,1 din numărul hotărârilor adoptate de Consiliul local al 
municipiului Bistrița în anul 2020. 
 
Compartiment Pregătire Documente, Contencios 

Compartimentul pregătire documente, contencios are ca principal obiect de activitate 
pregătirea şedinţelor consiliului local şi a şedinţelor comisiilor de specialitate ale acestuia, 
gestionarea documentelor care decurg din activitatea consiliului, îndeplinirea procedurilor legale 
privind elaborarea proiectelor de hotărâre, asigurarea aducerii la cunoştinţă publică pe pagina 
web a instituţiei a informaţiilor legate de activitatea Consiliului local al municipiului Bistriţa – 



inclusiv a hotărârilor adoptate de acesta, precum şi publicarea declaraţiilor care, conform legii, 
trebuie depuse de aleşii locali în vederea exercitării, de către organele competente, a activităţii 
de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor, după caz, a conflictelor de 
interese şi a incompatibilităţilor. 

Mandatul consiliului local din perioada 2016 – 2020 a încetat odată cu depunerea 
jurământului în şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului local al municipiului Bistriţa 
din data de 22.10.2020 de către membrii Consiliului local al municipiului Bistrița aleși în urma 
alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020. În ședința 
ceremonia de constituire a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 22.10.2020 a 
depus jurământul și domnul Ioan Turc, Primarul municipiului, ales la alegerile pentru autoritățile 
publice locale din 27.09.2020 și a încetat astfel mandatul primarului Ovidiu Teodor Crețu.  

Consiliul local al municipiului Bistriţa, organ deliberativ compus din 21 de consilieri locali, 
se întruneşte lunar în şedinţe ordinare, la convocarea primarului şi în şedinţe extraordinare, la 
convocarea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului. Activitatea 
consiliului local se desfăşoară, de asemenea, în cadrul comisiilor de specialitate, fiecare 
comisie fiind formată din 7 membri, sau în cadrul ședințelor comune ale Comisiilor de 
specialitate reunite ale Consiliului local, aceasta fiind practic regula instalată după instituirea 
stării de urgență pe teritoriul României și continuată apoi pe perioada stării de alertă, până la 
finalul anului 2020. 

În anul 2016, Consiliul local al municipiului Bistriţa s-a întrunit în 23 ședințe, din care 9 
şedinţe ordinare, 10 şedinţe extraordinare și 3 ședințe extraordinare convocate de îndată la 
care s-a adăugat ceremonia de constituire a Consiliului local din data de 22.10.2020. 
Dintre ședințele Consiliului local au fost convocate de către domnul primar Ovidiu Teodor Crețu 
un număr de 17 ședințe, după cum urmează: 6 ședințe ordinare, 8 ședințe extraordinare și 3 
ședințe extraordinare convocate de îndată. 

Domnul primar Ioan Turc a convocat Consiliul local în 5 ședințe, din care 3 ordinare și 2 
extraordinare. 

Convocarea membrilor Consiliului local aleși și validați de către Judecătoria Bistrița, 
conform prevederilor Codului Administrativ, s-a realizat de Prefectul județului Bistrița Năsăud. 
Toate Dispozițiile Primarului de convocare Consiliului local în ședințe ordinare sau extraordinare 
a au fost anunţate prin afişare la sediul instituţiei, pe site-ul propriu, la panourile de afişaj ale 
instituţiei de pe raza municipiului Bistriţa şi prin mass media.  
 Începând cu ședința ordinară din data de 27.03.2020, având în vedere necesitatea 
aplicării Ordonanțelor militare nr.1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care 
privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri și nr.2/21.03.2020, 
urmate apoi de toate reglementările cuprinzând măsurile de prevenire și combaterii răspândirii 
infecțiilor cu COVID-19, care au continuat pe tot parcursul anului 2020, regula a fost 
desfășurarea ședințelor Consiliului local prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. 
Pentru respectarea cerinței privind caracterul public al ședințelor Consiliului local înregistrarea 
ședințelor Consiliului local a fost postată pe site-ul instituției și au fost stabilite și condițiile în 
care cetățenii pot participa la ședințele on -line ale Consiliului local al municipiului Bistrița.  
 Prin Hotărârea nr.33/27.03.2020 a fost aprobată procedura de desfășurare a ședințelor 
Consiliului local al municipiului Bistrița prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare 
pentru perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, aplicată apoi și pe perioada 
stării de alertă în condițiile modificării Codului administrativ. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local al municipiului Bistriţa, în cadrul acestuia funcţionează trei comisii de specialitate, acestea 
fiind Comisia economică, Comisia de urbanism şi Comisia juridică şi administraţie publică 
locală.  
 Înainte de constituirea noului Consiliu local, în 22.10.2020, Comisia economică, a fost 
prezidată de doamna consilier Tabără Camelia; după 22.10.2020 Comisia economică îl are ca 
președinte pe domnul Consilier Urîte Florin Radu;  
 Înainte de 22.10.2020, Comisia pentru dezvoltare urbană a fost prezidată de domnul 
consilier Rus Constantin; după 22.10.2020 Comisia de urbanism (actuala denumire) l-a avut ca 
președinte pe domnul consilier Peteleu Ioan; 



Înainte de 22.10.2020, Comisia juridică și administrație publică locală a fost prezidată de 
domnul consilier Bria Dumitru Alexandru; după 22.10.2020 această comisie îl are ca președinte 
pe domnul consilier Filip Alexandru Tudor. 
Activitatea în anul 2020 a celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului local al municipiului 
Bistriţa s-a desfăşurat astfel: 
• Comisia economică, prezidată de doamna consilier Tabără Camelia, s-a întrunit în 2 şedinţe, 
cu prezență fizică, pentru avizarea a 14 proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei 
ordinare din 30.01.2020 consiliului local. Comisia economică prezidată de domnul consilier 
Urâte Florin Radu după constituirea Consiliului local ales în urma alegerilor locale din data de 
27.09.2020 s-a întrunit în anul 2020 într-o singură ședință, ocazie cu care și-a ales președintele 
și secretarul; 
• Comisia pentru dezvoltare urbană prezidată de domnul consilier Rus Constantin ș-a întrunit 
într-o singură ședință, pentru avizarea proiectelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 
30.01.2020 și a avizat două proiecte și o petiție. Comisia de urbanism prezidată de domnul 
consilier Peteleu Ioan după constituirea Consiliului local ales în urma alegerilor locale din data 
de 27.09.2020, s-a întrunit în anul 2020 în 3 ședințe, una în care și-a desemnat președintele și 
secretarul și două ședințe de început de lună. 
• Comisia juridică şi administraţie publică locală prezidată de domnul consilier Bria Dumitru 
Alexandru, s-a întrunit într-o ședință cu prezență fizică, în care a avizat 12 proiecte și o petiție. 
Comisia juridică şi administraţie publică locală prezidată de domnul Filip Alexandru Tudor s-a 
întrunit în două ședințe cu prezență fizică, în una și-a ales președintele și secretarul și în una a 
avizat bursele NOSA și a răspuns interpelărilor formulate de un ONG. 

Având în vedere procedura aprobată prin Hotărârea nr.33/27.03.2020 a Consiliului local 
al municipiului, pe perioada pandemiei Covid 19 cea mai mare parte a activității comisiilor de 
specialitate s-a desfășurat în ședințe comune, prin mijloace electronice de comunicare. 
Cele 3 comisii de specialitate s-au reunit în 16 şedinţe comune înainte de constituirea 
Consiliului local după alegerile locale din 27.09.2020 și în 6 ședințe comune după constituirea 
Consiliului local după alegerile locale din 27.09.2020 și au avizat proiectele de hotărâre de pe 
ordinea de zi a ședințelor ordinare și extraordinare.  

În cursul anului 2020, au fost înregistrate în registrul de proiecte de hotărâre a Consiliului 
local un număr de 208 proiecte de hotărâre şi au fost adoptate 195 hotărâri.  
Din cele 195 de hotărâri adoptate în 2020 un număr de 139 hotărâri au fost adoptate de 
Consiliul local al municipiului Bistrița ales la alegerile pentru autoritățile locale din 2016 și un 
număr de 56 hotărâri au fost adoptate de Consiliul local al municipiului Bistrița constituit după 
alegerile locale din 27.09.2020. 

Un număr de 12 proiecte au fost retrase de către inițiator și două au fost respinse. De 
asemenea Consiliul local al municipiului Bistrița a avut pe ordinea de zi în anul 2020 un număr 
de 6 plângeri prealabile, cu informările aferente întocmite de serviciile de specialitate, 3 
Informări și un Referat întocmite de serviciile de specialitate, cu privire la unele situații supuse 
atenției Consiliului local, 4 adrese ale unor instituții, o petiție și o solicitare acord de principiu. 

Raportat la categoriile de atribuţii prevăzute în sarcina consiliului local de Ordonanța de 
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, cele 195 hotărâri 
adoptate de Consiliul local al municipiului Bistriţa în 2020 pot fi clasificate astfel: 
- privind validarea mandat consilier local – 1 hotărâre – înainte de Constituirea Consiliului local 
după alegerile locale din 27.09.2020, pe procedura prevăzută de Codul administrativ; 
- actualizare componență Consiliu local, înainte de alegerile locale din 27.09.2020 – 1 hotărâre; 
- alegerea preşedintelui de şedinţă – 4 hotărâri; 
- alegere viceprimari – 2 hotărâri; 
- încetare mandat consilieri locali – 2 hotărâri 
- alegere componenţă comisii de specialitate, după constituirea Consiliului local din – 1 
hotărâre; 
- actualizare componență Comisii de specialitate – 3 hotărâri; 
- aprobarea sau rectificarea bugetului local, a regiei publice de interes local și a societății cu 
asociat unic municipiu Bistrița, aprobarea virărilor de credite, a contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar, stabilirea de impozite, taxe locale şi taxe speciale – 36 hotărâri; 



- administrarea domeniului public şi privat al municipiului (hotărâri privind darea în administrare, 
concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului, precum şi a 
serviciilor publice de interes local, respectiv hotărâri privind vânzarea, concesionarea sau 
închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, inventarul domeniului public, 
dezmembrări, parcelări – 67 hotărâri; 
- organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, al instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes local, stabilirea salariilor pentru funcționari și personalul 
contractual– 6 hotărâri; 
- asigurarea, potrivit competenţelor şi în condiţiile legii, a cadrului necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind educaţia, serviciile sociale, pentru protecţia copilului, a 
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri 
aflate în nevoie socială; cultura; tineretul; situaţiile de urgenţă; protecţia şi refacerea mediului 
înconjurător; dezvoltarea urbană; sportul; serviciile comunitare de utilitate publică, precum 
alimentarea cu apă, salubrizare, transport public local; locuinţele sociale şi celelalte unităţi 
locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa – 21 
hotărâri; 
- aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local 
precum și aprobarea unor cereri de finanțare şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, 
în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în condiţiile legii 
– 7 hotărâri; 
- avizarea sau aprobarea, în condiţiile legii, a documentaţiilor de  urbanism ale municipiului – 6 
hotărâri (aprobare PUZ); 
- cooperarea instituţională pe plan intern şi extern – 8 hotărâri 
- aprobarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă sau modificarea unor asemenea proiecte 
– 17 hotărâri; 
- îndeplinirea altor atribuţii stabilite prin lege – 13 hotărâri. 

Conform articolului nr.136 din Ordonanța de urgență nr.57/2019, proiectele de hotărâri 
pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. 
Raportat la aceste prevederi legale, iniţiativa legislativă la nivelul municipiul Bistriţa s-a exercitat 
în anul 2020 după cum urmează: din cele 208 proiecte de hotărâre înregistrate în registrul de 
proiecte în anul 2020, 142 proiecte de hotărâre au fost propuse de către Primarul municipiului – 
domnul Ovidiu Teodor Crețu, 57 proiecte au fost propuse de către Primarul ales la alegerile 
locale din 27.09.2020, domnul Ioan Turc şi 9 proiecte au fost inițiate de către consilierii locali.  

Proiectele inițiate de consilierii locali, înregistrate în registrul de proiecte în anul 2020 au 
fost următoarele: 
1. Proiectul de hotărâre nr.22/28.01.2020 privind retragerea titlului de ”Cetățean de Onoare al 
municipiului Bistrița” domnului Mitrea Miron Tudor – inițiat de domnul consilier Mârza Teodor 
Ioan ; 
2. Proiectul de hotărâre nr.23/28.01.2020 - privind aprobarea amplasării la intrările/ieșirile din 
unitatea administrativ teritorială municipiul Bistrița de indicatoare cu denumirile istorice ale 
orașului: NOSA - indicator independent, alături de indicator trilingv: Bistrița, Bistritz, Besterce – 
inițiat de domnul consilier local Antal Attila – retras ulterior de inițiator, în urma dezbaterilor din 
Comisiile de specialitate, pentru modificare;  
3. Proiectul de hotărâre nr.31/17.02.2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
nr.219/23.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei 
speciale de salubrizare în municipiul Bistrița și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru 
anul 2020 – inițiat de domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului Bistrița; 
4. Proiectul de hotărâre nr.69/16.04.2020 - privind transportul local gratuit al elevilor și 
studenților care urmează o formă de învățământ în municipiul Bistrița și localitățile componente, 
inițiat de domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului Bistrița; 
5. Proiectul de hotărâre nr. 88/09.06.2020 Proiect de hotărâre pentru acordarea unor facilități 
privind anumite taxe locale stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public al 
municipiului Bistrița, inițiat de domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului Bistrița, 
retras în ședința din 10.06.2020; 



6. Proiectul de hotărâre nr.106/25.06.2020 privind amplasarea în municipiul Bistrița a trei 
panouri cu denumirile istorice ale orașului, inițiat de domnul consilier local Antal Attila; 
7. Proiectul de hotărâre nr.112/26.02.2020 privind aprobarea la nivelul municipiului Bistrița a 
unor facilități și măsuri fiscale în baza OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, inițiat de 
domnul Niculae Cristian Marius, viceprimar al municipiului Bistrița; 
8. Proiectul de hotărâre nr.201/21.12.2020 privind înființarea în cadrul Direcției de Asistență 
Socială Bistrița a unui cabinet medical social, inițiat de consilierii aparținând grupului PSD, 
Niculae Cristian Marius, Bria Dumitru Alexandru, Săsărman Lucia Augusta;  
9. Proiectul de hotărâre nr.202/21.12.2020 privind dotarea Direcției de Asistență Socială Bistrița 
cu o autoutilitară de transport persoane  - ambulanță socială, inițiat de consilierii aparținând 
grupului PSD, Niculae Cristian Marius, Bria Dumitru Alexandru, Săsărman Lucia Augusta;  

În anul 2020 au fost iniţiate un număr de 26 proiecte cu caracter normativ care au fost 
anunţate în mod public prin afişare pe site-ul propriu, www.primariabistrita.ro, secțiunea Monitor 
Oficial Local, subeticheta alte documente și au fost afișate la sediul Primăriei municipiului 
Bistrița din str. Gheorghe Șincai nr.2 sau la sediile serviciilor publice de interes local., la sediul 
propriu Piaţa Centrală nr.6 şi str.Gheorghe Şincai nr.2. Au fost adoptate 16 proiecte cu caracter 
normativ, cu respectarea procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 și două proiecte au fost 
adoptate în procedură de urgență. 
 După adoptare toate hotărârile Consiliului local al au fost afişate pe pagina de web a 
Primăriei, cu sprijinul Serviciului Relații Publice, în Secţiunea Monitor Oficial Local, eticheta 
”Hotărârii CL”, în care au fost publicate și registrul hotărârilor și registrul proiectelor de hotărâre 
a Consiliului local al municipiului Bistrița. 
 Lucrările şedinţelor consiliului local din anul 2020 au fost consemnate în procese-verbale 
de şedinţă, care după adoptarea de către Consiliul local al municipiului Bistrița, într-o ședință 
ulterioară, au fost afișate afişate la sediul Primăriei municipiului Bistriţa şi pe pagina de web la 
Primăriei Bistriţa, Secţiunea Monitorul Oficial Local – subeticheta ”Alte documente”. 
În aceeaşi secţiune a portalului sunt afişate şi minutele şedinţelor Consiliului local al 
municipiului Bistriţa, întocmite conform Legii nr.52/2003 – în termen de maxim 10 zile de la data 
ședinței; minutele au fost depuse în dosarele ședințelor, înaintate Instituției Prefectului pentru 
controlul de legalitate al hotărârilor adoptate în ședința respectivă. 

Au fost întocmite 23 procese verbale ale ședințelor Consiliului local – inclusiv pentru 
ceremonia de constituire a Consiliului local din data de 22.10.2020, și 22 minute ale ședințelor 
consiliului local. 

Raportat la legislaţia privind controlul averilor dobândite în timpul exercitării mandatului 
de consilier local, aleşii locali au depus în termenele legale declaraţiile de avere şi declaraţiile 
de interese actualizate, care au fost comunicate Agenţiei Naţionale pentru Integritate şi 
publicate pe pagina web a instituţiei. Actualizarea declarațiilor de avere și de interese s-a 
realizat prin depunerea de către toți aleșii locali a declarațiilor de avere și interese înanite de 
data de 15.06.2020, potrivit prevederilor Legii nr.176/2010, apoi au fost depuse alte declarații, la 
încetarea mandatului, de către aleșii locali din legislatura 2016 – 2020 și la începerea 
mandatului de către aleșii locali aleși la alegerile locale din data de 27.09.2020. 
 Au fost înregistrate, comunicate și publicate pe site-ul instituției în anul 2020 un număr de 
65 declarații de avere și 64 declarații de interese ale aleșilor locali.  
După constituirea noului consiliu local în data de 22.10.2020 a fost verificată situația aleșilor 
locali raportat la reglementarea incompatibilităților și au fost înregistrate pentru fiecare ales local 
declarații privind starea de incompatibilitate. Consilierii locali au completat și depus, de 
asemenea, consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 
angajamentul de confidențialitate privind datele cu caracter personal, conform Anexei nr.6 la 
Dispoziția nr.315/07.10.2020 a Primarului municipiului Bistrița. 

Nu a fost anulată de instanţa de contencios administrativ nici o hotărâre a Consiliului 
local al municipiului Bistrița în anul 2020. 
 
Sinteza activităţii Secretarului municipiului Bistriţa, raportat la relația cu Consiliul local al 
municipului Bistrița: 



Principalele atribuţii privitoare la şedinţele consiliului local, ale Secretarului general al 
municipiului, potrivit art.243 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, sunt următoarele: 
    a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, 
respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale 
consiliului judeţean, după caz; 
    b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 
    c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi 
primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect; 
    d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a 
dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui 
consiliului judeţean; 
    e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele 
interesate a actelor prevăzute la lit. a); 
    f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi 
efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al 
şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului 
local, respectiv ale consiliului judeţean; 
    g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului 
judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia; 
    h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia 
funcţionează; 
    i) poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor 
probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale 
consiliului judeţean; 
    j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, respectiv 
ale consiliului judeţean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeţeni; 
    k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de 
şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al 
acestuia; 
    l) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau, după 
caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru 
adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean; 
    m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi 
ştampilarea acestora; 
    n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale 
consiliului judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în 
dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de 
drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege 
în asemenea cazuri; 
    o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale; 
    p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul 
local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.~ 

În anul 2020 nu au fost avizate, respectiv contrasemnate pentru legalitate de către 
Secretarul municipiului sau au fost contrasemnate cu obiecțiuni, un număr de 8 hotărâri ale 
consiliului local, respectiv: 
1. Hotărârea nr. 61/02.04.2020 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2020; 
2. Hotărârea nr.71/30.04.2020 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune 
încheiat între Municipiul Bistriţa și societatea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., 
pentru terenul proprietate privată a Municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, str. Gării nr.2, având 
ca obiect extindere sediu; 



3. Hotărârea nr.76/30.04.2020 privind aprobarea în anul 2020 a unui sprijin financiar de la 
bugetul local al municipiului Bistriţa pentru unităţile de cult, care aparţin cultelor religioase  
recunoscute din România; 
4. Hotărârea nr.89/30.06.2020, privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor loturi de 
teren situate în localitatea componentă Unirea, str. Aerodromului nr. 33, în incinta Complexului 
Sportiv Polivalent Bistrița în vederea amplasării unor construcții provizorii pentru activități de 
alimentație publică și de comercializare și închiriere articole sportive; 
5. Hotărârea nr.91/30.06.2020 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui 
imobil-teren în suprafață de 284 mp, situat în intravilanul municipiului Bistrița, str. Magnoliei, în 
vederea edificării unei locuințe proprietate personală pentru tineri; 
6. Hotărârea nr. 107/21.07.2020, privind acordarea mandatului special, domnului administrator 
public Avram George să voteze pentru modificarea, prin Actul adițional nr. 3, a Contractului de 
concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, 
respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale 
inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul stațiilor de transfer și al 
centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud, în cadrul Adunării Generale a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul 
Bistrița-Năsăud; 
7. Hotărârea nr.132/27.09.2020, privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui 
imobil teren în suprafață de 284 mp, situat în intravilanul municipiului Bistrița, str.Magnoliei, în 
vederea edificării unei locuințe proprietate personală pentru tineri; 
8. Hotărârea nr.133/27.09.2020, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Bistriţa,pe anul 2020 . 

Îndeplinirea obiectivelor Compartimentului pregătire documente, contencios pentru anul 
2020: 

Cu privire la obiectivele Compartimentului pregătire documente contencios, stabilite 
pentru anul 2020, acestea au fost în cea mai mare parte îndeplinite. Obiectivul redactării cu 
acurateţe a proceselor-verbale de şedinţă, conform înregistrărilor, a fost atins, însă s-au 
înregistrat, la finalul anului 2020, întârzieri în redactarea, aprobarea şi afişarea proceselor 
verbale.  

În ceea ce privește comunicarea cu cetățeanul în ceea ce privește proiectele cu caracter 
normativ, supuse dezbaterii publice, au apărut unele disfuncționalități ce țin de modul de 
organizare a Monitorului Oficial Local, parte a site-ului instituției, odată cu necesitatea aplicării 
de la 1 ianuarie 2020 a Procedurii prevăzută în Anexa 1 a Ordonanței nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 
 Obiectivele Compartimentului pregătire documente, contencios pentru anul 2021: 
• Nici o hotărâre a consiliului local să nu fie anulată în instanţa de contencios administrativ; 
• Eficientizarea comunicării între Consiliul local al municipiului Bistriţa şi structurile din aparatul 
de specialitate al primarului, serviciile publice de interes local şi cetăţenii municipiului pe baza 
principiilor transparenţei, răspunderii şi competenţei, prin îmbunătățirea activității legate de 
implemetarea prevederilor legale privind Monitorul Oficial Local; 
• Îmbunătăţirea calităţii activităţii prin: 

o redactarea cu acurateţe a proceselor-verbale de şedinţă şi finalizarea acestora în 
termenele legale; redactarea cu acurateţe a avizelor comisiilor de specialitate, a hotărârilor 
Consiliului local al municipiului Bistrița și a tuturor documentelor întocmite, potrivit 
competențelor specifice; 

o întocmirea și adoptarea de către Consiliul local al municipiului Bistrița a proiectului de 
hotărâre privind adoptarea Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al 
municipiului Bistrița, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ și cu prevederile Anexei nr.2 la Ordinul MDLPA nr.25/2021;  

o respectarea prevederilor Regulamentului Consiliului local în pregătirea ședințelor 
Consiliului local și a documentelor de pe ordinea de zi a acestora; 

o urmărirea respectării tuturor termenelor stabilite pentru preluarea materialelor care 
urmează a fi supuse dezbaterii şi aprobării consiliului local, pentru efectuarea lucrărilor de 
pregătire a şedinţelor consiliului local, pentru comunicarea hotărârilor consiliului local în vederea 



exercitării controlului de legalitate şi punerea în executare de către persoanele fizice şi juridice 
vizate; 
 
 

POLIŢIA LOCALĂ 
 
 
           Poliţia Locala a municipiului Bistriţa, înfiinţată în temeiul Legii nr.155/2010 privind 
înfiinţarea poliţiei locale are stabilit regulamentul de organizare şi funcţionare prin HCL 
nr.12/31.01.2011. Pe parcursul anului 2020 organigrama şi statul de funcţii al Poliţiei Locale a 
municipiului Bistriţa  a suferit  modificari, fata de numărul total de poliţişti locali stabilit în anul 
2011, respectiv de 85 posturi; astfel prin HCL nr.119/2018 numarul de politisti locali a fost 
stabilit la 94 . Prin Decizia Civila nr.967/2020 a Curtii de Apel Cluj a fost anulata HCL 
nr.119/2018 , astfel incat s-a revenit la structuta anterioara a organigramei. 
           Prin Decretul Presedintelui Romaniei din data de 16.03.2020 a fost declarata Starea de 
Urgenta pe teritoriul Romaniei.Politia Locala a Municipiului Bistrita s-a alaturat celorlalte forte de 
ordine pentru a efectua activitati in sprijinul populatiei pentru diminuarea efectelor 
pandemiei.Prin HG 394/18.05.2020 privind declararea  starii de alerta si masurile care se aplica 
pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de covid-19 s-a dispus  
coordonarea operationala a politiei locale de catre IPJ BN.Prin hotarari de guvern succesive 
prin care a fost declarata starea de alerta s-a mentinut coordonarea operationala pe tot 
parcursul anului 2020.Astfel intreg personalul politiei locale a desfasurat activitati stabilite unitar 
de catre conducerea Politiei Municipiului Bistrita.Politistii locali -inspectori comerciali, din cadrul 
Biroului Inspectie Comerciala si politistii locali din cadrul Biroului Disciplina in Constructii au 
efectuat zilnic verificari in teren a persoanelor aflate in izolare/carantina.  
           Politia Locala a municipiului Bistrita este o institutie publica de interes local , infiintata   in 
scopul exercitarii atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale 
persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor.Obiectivele, 
actiunile preconizate pentru realizarea acestora precum si stabilirea criteriilor de evaluare a 
activitatii politiei locale pentru anul 2020 decurg implicit din sfera de competenta a politiei locale.   
           Prin  Legea nr.155/2010 politia locala are stabilite ca principale domenii de activitate:  
a) ordinea si linistea publica, precum si paza bunurilor;  
b) circulatia pe drumurile publice;  
c) disciplina in constructii si afisajul stradal;  
d) protectia mediului;  
e) activitatea comerciala;  
f) evidenta persoanelor; 
 
Obiective generale  

• Cresterea gradului de siguranta si protectie pentru cetatenii municipiului Bistrita si 
localitatile componente prin protejarea persoanei, siguranta stradala si siguranta rutiera; 

• Asigurarea unui climat de legalitate in domeniul comercial si al disciplinei in constructii; 

• Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale si financialre necesare dezvoltarii si 
mentinerii capacitatii operationale a politiei locale. 
Raportat la aceste obiective generale Politia Locala Bistrita a intreprins o serie de actiuni 

specifice, respectiv : 
- Efectuarea cu profesionalism a activitatilor de patrulare in zona de competenta stabilita prin 
Planul Unic de Ordine si Siguranta publica; 
- Cresterea sigurantei persoanei in zona institutiilor de invatamant preuniversitar; 
- Intensificarea activitatilor de patrulare in zona parcurilor, pietelor din municipiu, a pietelor agro-
alimentare; 
-   Solutionarea cererilor si petitiilor, consilierea cetatenilor; 
- Desfasurarea de activitati pentru prevenirea si combaterea fenomenului cersetoriei, 
vagabondajului; 



-  Cresterea numarului de politisti locali care actioneaza in patrule in zonele aglomerate(parcuri, 
piete, zona marilor magazine, piete agro-alimentare), in perioada sarbatorilor religioase, actiuni 
pe domeniul public organizate de primarie etc.; 
- Combaterea eficienta a contraventionalitatii in domeniul rutier, conform competentelor 
conferite prin lege politistilor locali; 
- Cooperarea dintre politia locala, jandarmerie si politia municipiului Bistrita in domeniul 
mentinerii ordinii si linistii publice 
-  Asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfasurarii unor activitati cu public numeros; 
- Acordarea de sprijin cetatenilor la producerea de accidente de orice natura, incendii, 
calamitati, pandemii, acte antisociale; 
- Cresterea gradului de siguranta in zona scolilor, gradinitelor, creselor; 
- Intensificarea controalelor pe linie comerciala pentru depistarea comerciantilor care 
desfasoara activitati comerciale fara autorizatie; 
- Intensificarea controalelor pentru depistarea comerciantilor care expun spre vanzare marfuri 
expirate, deteriorate sau fara afisarea pretului; 
- Intensificarea controalelor de noapte pentru verificarea nivelului de zgomot , cu sonometrul din 
dotare, in zonele adiacente cluburilor de noapte, discotecilor, barurilor; 
- Intensificarea actiunilor de verificare in teren a constructiilor noi edificate; 
- Verificarea activitatilor de spargere a tramei stradale in vederea depistarii activitatilor efectuate 
fara autorizatie de spargere precum si verificarea respectarii termenelor pentru refacerea 
stratului asfaltic distrus; 
- Verificarea reclamelor , bannerelor si afisajului stradal; 
- Infractiuni constatate la Legea 50/1991 si sesizarea politiei municipiului; 
- Cresterea capacitatii institutionale prin dezvoltarea si modernizarea sistemului de comunicatii 
si suport informatic; 
- Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; 
- Informarea corecta a mass-mediei locale cu privire la evolutia situatiei operative, vizand 
consolidarea imaginii institutionale. 
 

Situatie comparativa 2018 - 2020 a principalelor domenii de activitate: 
 

 2018 2019 2020 

Numar sanctiuni 5726 5803 4846 

Sanctiuni  - Asigurarea si pastrarea 
curateniei 

132 286 192 

Sanctiuni pentru cersetorie 89 
57persoane 
identificate si 
sanctionate 
10 persoane luate 
in evidenta care 
consuma 
substante volatile 

146 
69 persoane 
identificate si 
sanctionate  
16 persoane 
luate in evidenta 
care consuma 
substante 
volatile 

53 
38 persoane 
identificate si 
sanctionate 
5 persoane 
luate in 
evidenta care 
consuma 
substante 
volatile 

Numar sesizari 
Incidente consemnate prin 
dispeceratul video 

3549 
 
41  

4914 
 
51 

3513 
 
7 

Procese-verbale contestate in 
instanta 

56 28 47 

Situatia activitatii de 
inregistrare,evidenta si radiere a 
vehiculelor pentru care nu exista 
obligatia inmatricularii 
Inregistrari 

35 
 
6 
 

38 
 
12 

44 
 
6 
 



radieri 

Adeverinte eliberate, in urma 
verificarii in teren, in vederea radierii 
vehiculelor 

566 580 432 

Autorizatii de libera trecere pentru 
circulatia pe strazile municipiului 
Bistrita a autovehiculelor de transport 
marfuri de peste 2,5 si 3,5 tone 

1336 
 
On-line 276  

1655 
 
On-line 350  

1086 
 
On-line 254 

Verificari, luare in evidenta a 
autohehiculelor posibil 
abandonate/fara stapan , pe 
domeniul public 

119 autovehicule 70 autovehicule 
Au fost vefificate 
cele 119 luate 
anterior in 
evidenta 

67  
14 indepartate 
de pe domeniul 
public de 
proprietari 
6 dispozitii de 
ridicare 
4 dispozitii de 
trecere in 
proprietate 
publica 

Legea Nr. 55/2020 din 15 mai 2020 
privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19. 
 

  652 sanctiuni 

O.U.G. nr. 1/1999-mod.,-privind 
regimul stării de asediu şi regimul 
stării de urgenţă 
 

  406 sanctiuni 

Infractiuni constatate 9 32 33 

Sprijin acordat SCLEP Bistrita, cu 
privire la distribuirea de înștiințări 
cetățenilor care au documentele de 
identitate cu termenele de valabilitate 
expirate, precum și minorilor care au 
împlinit vârsta de 14 ani și nu s-au 
prezentat la seriviciul specializat în 
vederea intrării acestora în legalitate 

1980 instiintari 
distribuite la 
domiciliu 

1345 instiintari 
distribuite la 
domiciliu 

764 instiintari 
distribuite la 
domiciliu 

Interventii efectuate in urma sesizarii 
primite prin sistemul 112 

198 313 292 

Cereri pentru Comisia de Avizare a 
Adunarilor Publice 

158 107 44 

 
A. Biroul Siguranţă Publică, Compartimentul Intervenţii  

Total sancţiuni contravenţionale aplicate în perioada 01.01.-31.12.2020: 1.966. 
din care avertismente: 660. 
Valoare sancţiuni aplicate: 924.716 lei. 
Sancţiuni încasate în 15 zile: 460, în cuantum total de: 31.979,50 lei. 
Total sancţiuni încasate: 478, în cuantum total de: 35.709,50 lei. 
procese-verbale contestate în instanţă : 23.                   
procese-verbale prescrise/anulate: 8.    
puse în executare silită: 797. 

Situaţia sinteză în funcţie de temeiul legal: 
1. H.C.L. nr. 119/2006.mod.-privind stabilirea unor măsuri pentru reglementarea accesului  auto 
şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi artistice, în Centrul Istoric al municipiului Bistriţa ”Zona  
pietonală Liviu Rebreanu”. 



Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 2.         
Din care avertismente: 2. 
2. H.C.L. nr. 153/2009-privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Bistriţa.  
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 501. 
Din care avertismente: 142. 
Valoare sancţiuni aplicate: 185.986 lei. 
3. H.C.L. nr. 38/2011-privind activitatea de blocare a autovehiculelor oprite sau staţionate  
neregulamentar, precum şi de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a acestor autovehicule 
în municipiul Bistriţa. 
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 250. 
Din care avertismente: 58.                                    
Valoare sancţiuni aplicate: 26.965 lei. 
4. H.C.L. nr. 61/2014-privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de liberă trecere pentru 
circulaţia pe străzile din municipiul Bistriţa. 
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 50. 
Din care avertismente: 24.                                   
Valoare sancţiuni aplicate: 13.525 lei. 
5. Legea nr. 61/1991.rep.-pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire  
socială, a ordinii şi liniştii publice. 
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 467. 
Din care avertismente: 101.                                 
Valoare sancţiuni aplicate: 152.025 lei. 
6. Legea nr. 349/2002.mod.-pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor 
din tutun. 
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 14. 
Din care avertismente: 4.  
Valoare sancţiune aplicată: 7.350 lei. 
7. O.U.G. nr. 55/ 2002.rep.-privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi. 
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 1. 
Din care avertismente: 0. 
Valoare sancţiune aplicată: 1.500 lei. 
8. O.U.G. nr. 97/ 2005.rep.-privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale  
cetăţenilor români.  
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 16. 
Din care avertismente: 4. 
Valoare sancţiuni aplicate: 545 lei. 
9. O.U.G nr. 1/1999-mod.,-privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă. 
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 212 
Din care avertismente: 21 
Valoare sancţiuni aplicate: 432.370 lei. 
10. Legea nr. 55/2020-privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de 
COVID-19. 
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 453.  
Din care avertismente: 304. 
Valoare sancţiuni aplicate: 104.450 lei. 
 
Activităţi cu caracter periodic sau permanent: 

În perioada 01.01.2020-19.03.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010-
rep., Biroul Siguranţă Publică şi Compartimentul Intervenţii, a desfăşurat activităţi care au avut 
ca principal obiectiv, asigurarea ordinii şi liniştii publice, identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi 
de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost 
şi procedează la încredinţarea acestora Serviciului Public de Asistenţă Socială în vederea 
soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii, a comerţului stradal neautorizat, a parcărilor 
de reşedinţă/publice cu plată, respectarea normelor legale privind afişajul publicitar şi orice altă 



formă de afişaj/reclamă,  menţinerea curăţeniei şi a aspectului civilizat a arterelor de circulaţie, 
a parcurilor, a zonei pietonale şi al pieţelor din municipiu. 

În conformitate cu prevederile legale, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 
României, a stării de alertă, carantină și ulterior revenind la la starea de alertă, începând cu 
data de 20.03.2020, polițiștii locali din cadrul Biroului Siguranță Publică și-au desfășurat 
activitatea curentă, în coordonarea operațională a Inspectoratului Județean de Poliție Bistrița-
Năsăud-Poliția municipiului Bistrița. 
În sfera de competenţă: 
- asigurarea ordinii şi siguranţei publice în zonele şi locurile stabilite prin planul aprobat în 
condiţiile legii, prin patrulări zilnice pedestre şi auto, în cele 4 sectoare prevăzute ale 
municipiului precum şi pe raza celor 6 localităţi componente aparţinătoare;  
- cu termen permanent, un echipaj a acţionat pentru rezolvarea operativă a cazurilor semnalate, 
prin S.N.U.A.U.-112, telefonul cetățeanului 0800 0800 33, precum și prin intermediul aplicației 
mobile  
City Health.   
- punerea în aplicare a dispoziţiilor Primarului şi a hotărârilor Consiliului Local;    
- însoţirea şi protecţia funcţionarilor din cadrul primăriei şi a altor instituţii, în executarea unor 
activităţi de îndrumare şi control, specifice pe domenii de activitate;   
- verificarea şi soluţionarea potrivit competenţelor specifice, a sesizărilor cetăţenilor (telefonice 
şi scrise) privind nerespectarea normelor legale; 
- măsuri cu caracter permanant de ordine şi siguranţă publică în pieţele din municipiul Bistriţa;    
- verificarea periodică în zonele de responsabilitate a respectării prevederilor legale privind 
condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor;  
- verificarea existenţei contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau 
juridice, potrivit legii.             
- restricţionarea traficului rutier, cu ocazia desfăşurării unor manifestări, în conformitate cu 
avizele emise de către comisia de resort; 
- asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, cu ocazia 
executării unor diverse lucrări; 
- acţiuni permenente în vederea depistării şi sancţionării contravenţionale a persoanelor care 
desfăşoară comerţ  
stradal neautorizat; 
- depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care au parcat neregulamentar autovehiculele 
pe trotuare, zone 
verzi, a celor care au blocat căile de acces; 
- verificarea locaţiilor din municipiu, unde sunt amenajate parcări publice cu plată; 
- identificarea şi sancţionarea deținătorilor/proprietarilor de autovehicule, care ocupă în mod 
abuziv unele parcări cu abonament;   
- accesul în zonele A şi B pe raza municipiului Bistriţa a vehiculelor de transport mărfuri cu 
masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t, respectiv 3,5 t, fără autorizaţie de liber acces;  
- depistarea şi sancţionarea contravenţională a persoanelor care în mod repetat apelează la 
mila trecătorilor. 
- verificarea periodică a spaţiilor de joacă special amenajate pentru copii, a punctelor termice 
dezafectate şi a  
locurilor cunoscute ca fiind des frecventate de persoane fară adăpost; 
- în vederea menţinerii ordinii şi liniştii publice, combaterea faptelor şi actelor antisociale 
patrulări periodice în zonele blocurilor de locuinţe sociale, situate în cartierul Subcetate din 
municipiu şi a localităţii componente  
Viişoara. 
- sprijin altor instituții; 
- acţiuni de sancţionare contravenţională a conducătorilor de vehicule cu tracţiune animală, care 
circulă pe  
sectoare de drum unde le este interzis accesul; 
- depistarea şi sancţionarea contravenţională a deţinătorilor de păsări şi animale de fermă pe 
care aceştia le deţin în interiorul zonei restricţionate; 



- cu termen permanent s-a avut în vedere, respectarea de către proprietari/deţinători de animale 
de companie, a  
obligaţiilor stipulate în diferite acte normative privind plimbarea acestora pe domeniul public;  
- identificarea locurilor unde se regăsesc în mod frecvent câini fără stăpân, comunicând zonele 
compartimentului de specialitate în vederea prinderii şi transportului acestora la adăpostul 
special amenajat situat pe str. Simpozionului; 
 - măsuri de ordine pe str. Andrei Mureşanu, la sediul Direcţiei municipale de Sănătate-Bistriţa, 
unde în conformitate cu prevederile legale se depun actele necesare înscrierii copiilor la creşele 
din municipiu; 
- distribuirea de înştiinţări, cetăţenilor domiciliaţi pe raza municipiului, precum şi a localităţilor 
componente, care au documentele de identitate cu termenele de valabilitate expirate, precum şi 
minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu s-au prezentat în termenele stabilite, la serviciul 
specializat în vederea solicitării emiterii documentelor de identitate; 
- cu termen permanent, acţiuni de identificare şi sancţionare contravenţională a persoanelor 
care nu respectă prevederile legale privind regimul domicilierii; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020-privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de Covid 19: 
 - respectarea regulilor de distanțare socială, precum și a portului obligatoriu al măștilor în 
condițiile stabilite.  
-verificarea și consilierea acolo unde este cazul a operatorilor în domeniu, deținători de terase 
sezoniere, cu privire la amplasarea mobilierului, cu respectarea distanței minime stabilite;   
- vama Bistrița, verificarea periodică a autovehiculelor aflate sub sechestru;        
- controale zilnice la persoanele aflate în carantină, izolate, respectiv arestate la domiciliu; 
- verificarea motivului deplasării în situațiile legale prevăzute, de către participanții la trafic, în 
aria de competență;  
- verificarea mijloacelor de transport în comun privind nerespectarea de către persoanele fizice 
a măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs 
asupra sănătăţii persoanelor, stabilite pentru perioada stării de alertă; 
- verificarea în sistem integrat a respectării interdicțiilor impuse, pe perioada carantinării, 
aspectele constatate fiind comunicate instituției abilitate, iar ulterior menționate numeric și 
nominal, în situațiile centralizatoare ale Biroului Siguranță Publică.  
- instituirea de filtre la intrările în/ieșirile din localitățile carantinate, verificări și controale în 
interiorul acestora, pentru a se asigura că cetățenii/operatorii economici respectă măsurile 
stabilite.  
- verificarea în sistem integrat a respectării regulilor de prevenire, pe perioada stării de alertă, în 
locurile și locațiile cunoscute preponderent aglomerate: piețe, magazine, terase, complexe 
comerciale, stații și mijloace de transport în comun, etc.;  
- respectarea interdicțiilor de circulație a persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul 
orar stabilit;  
- obligativitatea respectării programului de funcționare, de către operatorii economici care 
desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice 
și/sau private.  
 
III. Acţiuni desfăşurate cronologic în municipiu cu participarea efectivă a poliţiştilor locali din 
cadrul Biroului siguranţă publică şi Compartimentului intervenţii:  
1. Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în colaborare cu Primăria Municipiului Bistriţa, a organizat 
şi anul acesta la cumpăna dintre ani, pe scena amplasată în perimetrul pietonal, un program 
artistic cu participarea unor renumiţi interpreţi şi formaţii muzicale. 
La miezul nopţii, reprezentantul S.C. Pirotehnic S.R.L.-Monariu a pregătit pentru acest moment, 
în perimetrul Bisericii Evanghelice un spectacol de artificii.   
În colaborare cu celelalte forţe abilitate în acest sens, s-au asigurat măsuri de restricţionare a 
traficului rutier, ordine şi siguranţă în publică în zonă. 
2. În data de 08.01.2020, în intervalul orar stabilit, s-au asigurat măsuri de ordine la meciul de 
handbal feminin, organizat în incinta Sălii Polivalente din municipiu, între echipa locală C.S. 



Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud şi C.S. Universitatea Cluj, în cadrul Ligii Florilor, etapa a XII-a 
sezonul competiţional 2019-2020. 
3. În data de 11.01.2020, în intervalul orar stabilit, s-au asigurat măsuri de restricţionare a 
traficului rutier, ordine şi siguraţă publică la meciul de handbal feminin, organizat în incinta Sălii 
Polivalente din municipiu, între echipa locală C.S. Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud şi ERD-Ungaria, 
în cadrul grupei C, a Cupei E.H.F..      
4. Vineri 24.01.2020, s-au asigurat măsuri de restricţionare, a traficului rutier, ordine şi siguranţă 
publică, în Piaţa Unirii din municipiu, la manifestările dedicate împlinirii a 161 de ani de la 
Unirea Principatelor Române, ceremonial militar şi religios, organizat de către Comenduirea 
Garnizoanei Bistriţa. 
În zilele premergătoare desfăşurării evenimetului, s-au distribuit înştiinţări proprietarilor / 
deţinătorilor / utilizatorilor  proprietarilor / deţinătorilor / utilizatorilor de autovehicule de a nu 
utiliza parcările în zona şi intervalul orar stabilit. 
5.  În data de 26.01.2020, în intervalul orar stabilit, s-au asigurat măsuri de restricţionare a 
traficului rutier, ordine şi siguraţă publică la meciul de handbal feminin, organizat în incinta Sălii 
Polivalente din municipiu, între echipa locală C.S. Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud şi Odense 
Handbold-Danemarca, în cadrul grupei C, a Cupei E.H.F.. 
6. În data de 02.02.2020, în intervalul orar stabilit, s-au asigurat măsuri de restricţionare a 
traficului rutier, ordine şi siguraţă publică la meciul de handbal feminin, organizat în incinta Sălii 
Polivalente din municipiu, între echipa locală C.S. Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud şi MKS Lublin-
Polonia, în cadrul grupei C, a Cupei E.H.F.   
7. O nouă etapă  din cadrul Ligii Florilor s-a derulat în data de 05.02.2020, unde echipa locală 
C.S. Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud a întâlnit pe teren propriu fetele de la C.S. Rapid-București.  
Și în acest caz s-au asigurat  măsuri de restricţionare a traficului rutier în perimetrul adiacent 
Sălii Polivalente, ordine şi siguraţă publică în incintă. 
8.  Poliţiştii locali desemnaţi din cadrul Biroului Siguranţă Publică, au asigurat măsuri de ordine 
şi siguranţă publică, duminică 15.02.2020, în perimetrul Pârtiei Cocoş din Complexul 
Wonderland-Unirea, unde s-a desfăşurat manifestarea cu caracter sportiv: “Festivalul de Schi”-
Memorialul Ticu Şteff, ediţia a II-a., eveniment comemorativ, organizat Asociaţia Ticu Şteff-Pro 
Schi Alpin, Glina judeţul Ilfov. 
9. O nouă etapă  din cadrul Ligii Florilor s-a derulat în data de 18.02.2020, unde echipa locală 
C.S. Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud a întâlnit pe teren propriu fetele de la S.C.M. Râmnicu Vâlcea.  
S-au asigurat  măsuri de restricţionare a traficului rutier în perimetrul adiacent Sălii Polivalente, 
ordine şi siguraţă publică în incintă. 
10. În data de 01.03.2020, în intervalul orar stabilit, s-au asigurat măsuri de restricţionare a 
traficului rutier, ordine şi siguraţă publică la meciul de handbal feminin, organizat în incinta Sălii 
Polivalente din municipiu, între echipa locală C.S. Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud şi Herning Ikast-
Danemarca, în cadrul grupei C, a Cupei E.H.F. 
11. Alături de celelalte forţe competente, s-au asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică la 
protestul, organizat în data de 07.03.2020 de către P.F.  A.  L.I. şi M.  P., cu locul de 
desfăşurare Piaţa Petru Rareş în faţa Instituţiei Prefectului.  
Scopul derulării manifestării: abrogarea proiectului privind obligativitatea vaccinării.  
12. În data de 08.03.2020, s-au asigurat măsuri de restricţionare a traficului rutier, ordine şi 
siguranţă publică 
pe Calea Moldovei, în parcarea din faţa Centrului Comercial Selgros, unde Sucursala A.C.R.-
Bistriţa-Năsăud, a organizat manifestarea “Raliul Mărțișorului-Cupa Doamnelor”, concurs auto 
de îndemânare, poligon și circuit, dedicat doamnelor și domnișoarelor, posesoare de permis de 
conducere.  
13. Asociaţia “Produs în Bistriţa-Năsăud”,  a organizat în perioada 24.07.2020-26.07.2020, în 
zona pietonală o nouă ediţie, a Târgului Meșteșugăresc și de Artizanat, având ca scop 
sprijinirea, promovarea şi dezvoltarea micilor afaceri, în domeniul artei populare autentice 
locale.   
Prin patrulare permanentă în zonă, s-au asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică, 
urmărindu-se cu precădere respectarea de către cetățeni a regulilor de distanțare fizică și 
socială, prevăzute de reglementările în vigoare. 



14. Comenduirea Garnizoanei Bistriţa, a organizat în data de 29.07.2020, în intervalul orar 
stabilit, ceremonialul public militar şi religios dedicat “Zilei Imnului Naţional”, manifestare 
derulată în Piaţa Centrală din municipiu.  
S-au asigurat măsuri de restricţionare a traficului rutier, ordine şi siguranţă publică.  
15. În zilele de 22.08.2020-23.08.2020,  poliţiştii locali alături de celelalte instituții responsabile, 
au asigurat măsuri de supraveghere prin patrulare, în incinta Complexului de Agrement 
“Heidenfeld”, din localitatea componentă Viişoara, unde în condițiile specifice situației actuale, 
Asociaţia Chinologică Bistriţa-Năsăud a organizat o serie de expoziţii canine naţionale şi 
internaţionale.  
16. Ediția a IV-a, a Târgului Breslelor Moderne, s-a desfășurat în zona pietonală, în perioada 
11.09.2020-13.09.2020, cu participarea unor meșteșugari și artizani locali. 
 Organizator: Asociația Produs în Bistrița-Năsăud. 
 Prin patrulare permanentă, s-au asigurat măsuri de ordine și siguranță publică.   
17. Sucursala A.C.R. Bistriţa-Năsăud a organizat duminică  20.09.2020, în parcarea amenajată 
din faţa Centrului Comercial Selgros, o paradă retro Auto-Moto, dar și un raliu care a omagiat 
prima cursă din România, care a avut loc în anul 1904. 
Un echipaj aparţinând Biroului Siguranţă Publică, a asigurat măsuri de ordine în perimetrul 
solicitat. 
18. Marți 22.09.2020, în intervalul orar stabilit, poliţiştii locali din cadrul Biroului Siguranţă 
Publică, au asigurat măsuri de restricţionare a traficului rutier în zona centrală, la 
manifestarea:“Ziua internaţională fără autoturism”, urmată de un scurt tur ciclist pe itinerarul 
stabilit, evenimente incluse în cadrul programului Săptămâna Mobilităţii Europene-2020. 
Organizator: Direcţia Integrare Europeană, din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa. 
În zilele premergătoare desfăşurării evenimentului, s-au distribuit înştiinţări societăţilor  
comerciale/persoanelor fizice deţinătoare de autovehicule, cu privire la acest aspect. 
19. Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, a organizat în perioada: 30.09.2020-
04.10.2020, în Centrul istoric Expo Bistriţa,”Toamna aurie-2020”.  
Prin patrulare permanentă în zonă poliţiştii locali desemnaţi, au asigurat măsuri de ordine şi 
siguranţă publică. 
20. În scopul colectării de fonduri pentru Asociația Lacrima, p.f. G.  R.-A. în parteneriat cu p.f.  
Ș.V., a organizat în zilele de 03.10.2020 și 04.10.2020, în perimetrul Pădurii-Parc 
“Schullerwald”, un concurs de trotinete, skateboard și bmx pentru copii. 
Prin patrulare permanentă în zonă, poliţiştii locali desemnaţi au asigurat măsuri de ordine şi 
siguranţă publică. 
21. Rotary Club Bistrița-Nosa, a organizat în data de 03.10.2020 în perimetrul Parcului 
municipal,  manifestarea cu caracter sportiv, ”Promenda Inimilor”, dedicată Zilei Internaționale a 
Inimii prin Mișcare pentru Sănătate, eveniment dedicat tuturor persoanelor indiferent de vârstă.   
În intervalul orar stabilit, un echipaj, aparținând Biroului Siguranță Publică, a asigurat măsuri de 
ordine și siguranță publică.    
22. În perioada 09.10.2020-11.10.2020, în zona pietonală s-a desfășurat Ediția a V-a, a 
Târgului Breslelor Moderne, cu participarea unor meșteșugari, producători și artizani locali. 
Organizator: Asociația Produs în Bistrița-Năsăud. 
Poliţiştii locali desemnaţi, au asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică.  
23. Marți 20.10.2020, în Piaţa Petru Rareş, la Monumentul Eroilor, grupul Invictus-România a 
organizat o nouă ediție a Ştafetei Veteranilor, eveniment organizat în contextul Zilei Armatei 
României, sărbătorirea Veteranilor de Război şi comemorării eroilor din cel de-al doilea Război 
Mondial. 
S-au asigurat măsuri de însoțire a participanților, ordine şi siguranţă publică. 
24. În data de 22.10.2020, în intervalul orar stabilit, s-au asigurat măsuri de ordine și siguranță 
publică, în fața sediului unei instituții publice din Piața Centrală, unde s-a desfășurat ședința 
festivă de constituire a Consiliului Local al municipiului Bistrița și depunerea jurământului de 
către noul primar ales și consilieri. 
25. În conformitate cu calendarul activităţilor desfăşurate de către Comenduirea Garnizoanei 
Bistriţa, în zilele de 24.10.2020, respectiv 25.10.2020, în colaborare cu celelalte instituții 



abilitate, s-au asigurat măsuri de restricţionare a traficului rutier, ordine şi siguranţă publică, la 
manifestările dedicate “Zilei Armatei României”, în Piaţa Petru Rareş din municipiu. 
26. Amintirea celor trecuţi la cele veşnice:”Ziua Morţilor”, a fost marcată şi anul acesta în data 
de 01.11.2020 la cimitirele din municipiu repartizate, unde poliţiştii locali din cadrul Biroului 
Siguranţă Publică, alături de celelalte forțe competente au asigurat măsuri de fluidizare a 
traficului rutier, ordine şi siguranţă publică în zonele adiacente.    
27. Poliţiştii locali din cadrul Biroului Siguranţă Publică, alături de celelalte structuri teritoriale 
componente ale Jandarmeriei şi Poliţiei Române, au asigurat  măsuri de restricţionare a 
traficului rutier, ordine şi siguranţă publică, în data de 01.12.2020, cu prilejul unui scurt 
ceremonial militar și religios dedicat: ”Zilei Naţionale a României”.  
Organizator: Comenduirea Garnizoanei Bistriţa.  
28. Alianța pentru Unirea Românilor-Filiala Bistrița-Năsăud, a organizat în data de 17.12.2020, 
în Piața Petru Rareș din municipiu, o adunare publică, cu participarea membrilor și 
simpatizanților acestei formațiuni. 
În intervalul orar stabilit, s-au asigurat măsuri de ordine și siguranță publică. 
29. Comenduirea Garnizoanei Bistriţa a marcat ”Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii”, 
în data de 22.12.2020, printr-un scurt ceremonial militar, în Piaţa Petru Rareş. 
În colaborare cu celelalte forţe abilitate în acest sens, s-au asigurat măsuri de restricţionare a 
traficului rutier, ordine şi siguranţă publică. 
30.Sindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL, a organizat în ultima zi a anului 2020, în fața 
Prefecturii județului, o adunare publică, având ca scop nemulțumirea polițiștilor față de 
înghețarea salariilor. 
Alături de celelalte instituții abilitate, în intervalul orar stabilit, s-au asigurat măsuri de ordine și 
siguranță publică. 
Total manifestări derulate cu participarea efectivă a poliţiştilor locali - 30.  
 
V.  
• Sancţiuni aplicate în zona blocurilor de locuinţe sociale:  
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 34. 
Din care avertismente: 4. 
Valoare sancţiuni aplicate: 14.820 lei. 
• Sancţiuni aplicate în zona Parcului municipal:  
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 8. 
Din care avertismente: 3. 
Valoare sancţiuni aplicate: 1.000 lei. 
• Sancţiuni aplicate în spaţiile de joacă special amenajate pentru copii:  
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 11. 
Din care avertismente: 4. 
Valoare sancţiuni aplicate: 2.050 lei. 
• Sancţiuni aplicate în perimetrul pietonal:  
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 15. 
Din care avertismente: 7. 
Valoare sancţiuni aplicate: 3.120 lei. 
• Sancţiuni aplicate p.f., comercianţilor p.f./ juridice în perimetrele  
Pieţelor agroalimentare de pe raza municipiului: 
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 16. 
Din care avertismente: 6. 
Valoare sancţiuni aplicate: 3.450 lei. 
• Nerespectarea de către proprietari/deţinători de animale de companie a obligaţiilor privind 
plimbarea acestora pe domeniul public, sancţiuni aplicate: 
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 27. 
Din care avertismente: 1. 
Valoare sancţiuni aplicate: 8.200 lei. 
• Sancţiuni aplicate conducătorilor auto/administratori s.c., pentru lipsa autorizaţiilor de liber 
acces: 



Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 50. 
Din care avertismente: 24. 
Valoare sancţiuni aplicate: 13.525 lei. 
• Sancţiuni aplicate conducătorilor auto pentru staţionarea/intrarea cu autovehiculele/vehiculele 
pe spaţiile verzi: 
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 100. 
Din care avertismente: 22 
Valoare sancţiuni aplicate: 13.255 lei. 
• Sancţiuni aplicate conducătorilor auto pentru pătrunderea cu  autovehiculele în spaţiile 
destinate exclusiv circulaţiei pietonilor: 
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 35. 
Din care avertismente: 14. 
Valoare sancţiuni aplicate: 2.888 lei. 
• Sancţiuni aplicate conducătorilor auto pentru oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor 
pe domeniul public cu blocarea accesului unor obiective, locuinţe sau garaje, sau cu blocarea 
altor autovehicule: 
Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 38. 
Din care avertismente: 15. 
Valoare sancţiuni aplicate: 3.168 lei. 
• Asigurarea şi păstrarea curăţeniei pe teritoriul municipiului şi a localităţilor componete, 
sancţiuni aplicate: 
Total sancţiuni aplicate persoanelor fizice de la începutul anului: 192. 
dintre care: 71 cu avertisment scris şi 121 cu amendă în valoare totală de: 67.050 lei.           
Total sancţiuni aplicate persoanelor juridice de la începutul anului: 45. 
dintre care: 2 cu avertisment scris şi 43 cu amendă în valoare totală de: 42.000 lei.     
• infracţiuni constatate:              
33 cazuri în care au fost implicate 21 persoane, preluate ulterior pentru cercetări, de către 
echipele operative din cadrul I.P.J. Bistriţa-Năsăud.         
•  Sprijin acordat altor instituţii, locale şi judeţene în conformitate cu prevederile legale - 183. 
• Adrese întocmite de solicitare îndeplinire a procedurii (înmânare/afişare procese-verbale de 
constatare a contravenţiilor):  

 număr total :  =   41. 
           din care:  =  17 adresate poliţiilor locale şi 
                           =  24 adresate secţiilor/birourilor/posturilor comunale de poliţie. 
            neonorate =  2 din partea secţiilor/birourilor/posturilor comunale de poliţie. 
                                   3 adresate poliţiilor locale. 

În conformitate cu prevederile Art. 2, pct. 3 şi 33, din Legea nr. 61/1991-rep.: persoane 
majore sancţionate contravenţional pentru fapte de cerşetorie în cursul anului 2020= 38; 
sancţiuni aplicate = 53 din care 5 cu avertisment scris şi 48 cu amendă în valoare totală de 
8.150 lei.   
minori sancţionați contravenţional pentru fapte identice în cursul anului 2020 şi până la finele 
anului = 4;    
sancţiuni aplicate = 6 cu amendă în valoare totală de 800 lei.   
      
B. Biroul siguranţa circulaţiei si compartiment dispecerat, armament, muniții 
Situaţia sancţiunilor contravenţionale aplicate de către poliţiştii locali din cadrul 
compartimentului siguranţa circulaţiei. 
            Total sancţiuni contravenţionale aplicate în perioada 01.01.2020-31.12.2020: 1.697 
            Din care avertismente: 609 
            Valoare sancţiuni aplicate: 833.705 lei 
            Încasate în 15 zile:  493   sancţiuni în valoare de: 62.433 lei 
            Total sancţiuni încasate:  516  în valoare de: 66.516 lei 
Situaţia sancţiunilor contravenţionale aplicate în funcţie de temeiul legal: 
1. H.C.L. nr. 153/2009-privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Bistriţa.  
            Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 125 



            Din care avertismente:  20                              
            Valoare sancţiuni aplicate: 14.130 lei 
2. H.C.L. nr. 38/2011 – Regulament privind activitatea de blocare a autovehiculelor oprite sau 
staţionate neregulamentar, precum şi de ridicare, transport, depozitare şi  eliberare a acestor 
autovehicule în municipiul Bistriţa. 
            Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 196   
             Din care avertismente: 36                                  
             Valoare sancţiuni aplicate: 15.755 lei       
3. O.U.G. nr. 195/2002 - Regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice. 
               Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 929 
               Din care avertismente: 403                                     
               Valoare sancţiuni aplicate:  168.545 lei 
4. Legea nr. 61/1991 Republicată- pentru sancţionarea faptelor de incălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii si liniştii publice. 
                Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 37        
                 Valoare sancţiuni aplicate:  16.350 lei 
5. Legea nr. 448/ 2006 Republicată - privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 
                 Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 7       
                 Din care avertismente: 7                                    
6. Legea nr. 421/ 2002- privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-
teritoriale. 
                  Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 2       
                  Valoare sancţiuni aplicate: 2.000 lei 
7. H.C.L. nr. 61/2014 - pentru eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de liberă trecere pentru 
circulaţia pe străzile din municipiul Bistriţa 
                  Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 24    
                  Din care avertismente: 10 
                  Valoare sancţiuni aplicate: 4.200 lei 
8. Legea nr. 38/2003-privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere  
                  Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 1 
                   Din care avertismente: 1 
9. O.U.G. nr. 1/1999-mod.,-privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă 
                  Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 182    
                  Din care avertismente: 1 
                  Valoare sancţiuni aplicate: 578.500 lei 
10. Legea Nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de Covid -19. 
                  Total sancţiuni contravenţionale aplicate: 194    
                  Din care avertismente: 131 
                  Valoare sancţiuni aplicate: 34.225 lei 
 
3. Situaţia proceselor-verbale de contravenţie contestate în instanţă: 
                Total  P.V. contestate în instanţă:  24 
                Din care: 2 expediate prin Poliția Locală la Judecătorie 22 depuse direct la 
Judecătorie 
                Procese verbale trimise în executare silita amenziile nefiind achitate - 619 
Situaţia sesizărilor: 
- scrise, primite prin biroul relaţii cu publicul - 187 
- telefonice sau directe, primite prin disp. Poliția Locală - 3.319 
                 - primite pe telefonul  cetăţeanului  0800 0800 33 - 194 
                 - primite pe telefonul  0263/239376 - 1.986 
                 - primite pe telefonul unic de urgență 112 - 292 
       - sesizări verbale la disp. Poliției Locale  - 767    



       - sesizări „City Health” - 80                 
                 - prin sistemul de monitorizare video al Poliției Locale - 7   
- total sesizări primite - 3.513 
                - corespondenȚă cu persoane fizice Și juridice documente:  2.136  
        - cereri pentru comisia de avizare: 44   
Total incidente monitorizate in anul 2020 - 7 

La solicitarea scrisă a organelor de poliţie, în anul 2020, au fost puse la dispoziţie un 
număr de 4 înregistrări video și pentru Judecătoria Bbistrița un număr de 1 înregistrări video. 

Sprijin acordat S.P.C.L.E.P. - Bistrița, cu privire la distribuirea de înștiințări cetățenilor 
care au documentele de identitate cu termenele de valabilitate expirate, precum și minorilor 
care au împlinit vârsta de 14 ani și nu s-au prezentat la seriviciul specializat în vederea intrării 
acestora în legalitate - în conformitate cu prevederile legale: = 764 solicitări onorate (în 
conformitate cu tabelele înaintate serviciului în cauză). 
 
4. Principalele acţiuni desfăşurate de către poliţiştii locali din cadrul Compartimentului siguranţa 
circulaţiei în colaborare cu alte instituţii care deţin competenţe în materie, pe linia asigurării 
măsurilor de restricţionare şi dirijare a circulaţiei pe raza municipiului Bistriţa: 
I. 

Pe parcursul anului 2020 poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Siguranţa Circulaţiei 
au asigurat măsuri de fluidizare, dirijare şi resticţionare a traficului rutier pe străzile din 
municipiului Bistriţa după cum urmează:  
- în intersecțiile -  Poșta Veche, B-dul Republicii cu str. Gării, G-ral Grigore Bălan cu Ștefan cel 
Mare, pe bd. Republicii / str.Zimbrului; la trecerea de nivel de cale ferată pe strada Lucian 
Blaga, str. Calea Moldovei la trecerea de pietoni de la Liceul Infoel, str. Mihai Viteazu, Calea 
Clujului, Cuza Vodă 
- dirijare trafic la trecerile de pietoni de la Prefectură pe str. 1 Decembrie, de la Unicarm și 
sensul giratoriu de la Altex  pe Calea Moldovei; 
- au fost asigurate măsuri de dirijare a traficului auto pe Calea Moldovei (sensul giratoriu de la 
Altex , zona Piața Ruși și Kaufland)); 
- au asigurat măsuri de fluidizare/restricționare trafic rutier în Piața Petru Rareș; 
- la intersecția străzilor Nicolae Titulescu cu str. Dogarilor, în urma unui incendiu care a avut loc 
la blocul de pe str. Alexandru Odobescu colț cu Nicolae  Titulescu; 
 - la intersecția str. Alexandru Odobescu cu str. Nicolae Titulescu, deoarece în zonă s-a prăbușit 
o clădire;  
- pe diferite artere de circulaţie în preajma sărbătorilor; 

S-a acordat sprijin lucrătorilor din cadrul D.S.P. în următoarele situații: 
- cu privire la identificarea proprietarilor de autoturisme, eliberarea carosabilului și 
restricționarea traficului auto pe străzile: Valea Jelnei, Locotenent Călin, deoarece au avut loc 
lucrări la partea carosabilă; 
- au eliberat parcarea de pe str. Arțarilor, din spatele brutăriei Valybia, deoarece s-au efectuat 
lucrări de frezare a carosabilului în zonă; 
- au asigurat măsuri de fluidizare a traficului rutier în zona podului Jelnei, cu ocazia asfaltării 
părții carosabile pe pod; 
- supraveghere trafic rutier în zona podului Budacului, deoarece s-au efectuat lucrări în 
carosabil; 
- au asigurat măsuri de fluidizare a  traficului rutier în sensul giratoriu de la intersecția străzilor 
Gării cu bd. Republicii, ca urmare a lucrărilor de asfaltare a părții carosabile, de către lucrătorii 
din cadrul DSP; 
 - au acordat sprijin lucrătorilor de la DSP,  prin identificarea proprietarului unui autoturism 
parcat pe str. Colibiței, unde s-au amplasat bare de interzicere a staționării; 
- sprijin angajaților D.S.P. Bistrița, în vederea toaletării arborilor de pe străzile: Romană, 1 
Decembrie, Ștefan cel Mare și Aleea Heniu 
- au acordat sprijin angajaților de la D.S.P., însoțind transportul containerelor din Viișoara până 
la Spitalul Județean Bistrița și Policlinica Bistrița; 



- au însoțit un container de la Spitalul Județean până pe str. Alba Iulia, unde s-a restricționat 
traficul în vederea amplasării lui; 
- au acordat sprijin lucrătorilor din cadrul D.S.P., în vederea ridicării unui autoturism de pe 
domeniul public. 
- s-a acordat sprijin lucrătorilor din cadrul Aquabis, prin identificarea proprietarilor unor 
autoturisme parcate în zona unde s-au executat lucrări la rețeaua de apă pe strada Sergent 
Major Octavian Popa; 
- au asigurat măsuri de fluidizare a traficului rutier la intersecția străzilor Libertății cu Sigmirului 
și B-dul Independenței, deoarece au avut loc lucrări la o rețea de apă spartă în carosabil, 
defecțiune remediată de către angajații de la AQUABIS, precum și la asfaltarea zonei afectate 
din carosabil; 
- au eliberat parcarea special amenajată din fața Sălii Polivelente, unde a fost instalat un 
carusel cu mașinuțe pentru copii; 
- în data de 04.02.2020,  s-au asigurat măsuri de restricționare acces auto pe strada Tudor 
Jarda, deoarece în zonă s-au efectuat lucrări de către angajații de la  S.V.S.U.. 
- au asigurat măsuri de fluidizare trafic rutier pe str. Petru Maior, pentru montarea unui 
paratrăsnet la Școala Generală nr. 5; 
- au asigurat măsuri de dirijare a traficului auto pe bd. Republicii colț cu str. Mihai Eminescu, ca 
urmare a lucrărilor întreprinse la un stâlp de iluminat public de către S.C. Euro Audit Service 
Târgoviște; 
- au asigurat măsuri de fluidizare și dirijare a traficului pe str. G-ral Grigore Bălan, lângă cimitir 
cu ocazia „Luminației” 
- au asigurat măsuri de fluidizare a traficului pe str. 1 Decembrie, din cauza unui autovehicul 
defect pe prima bandă de circulație; 
- măsuri de dirijare a traficului auto pe Drumul Cetății, ca urmare a defecțiunii tehnice intervenite 
la o autoutilitară, rămasă pe partea carosabilă; 
- în data de 04.12.2020, au fost luate măsuri de eliberare a locurilor de  parcare de pe B-dul G-
ral Grigore Bălan, pe sensul de mers dispre str. Calea Moldovei înspre str. Bistricioarei, la 
Tipografia „Revox”; 
- în data de 05.12.2020, au fost luate măsuri de fluidizare și eliberare carosabil în spatele 
tipografiei „Revox”, de unde s-au ridicat buletinele de vot pentru alegerile parlamentare; 
- în perioada 05.12.2020-07.12.2020 - măsuri de eliberare, fluidizare și restricționare acces auto 
în parcarea din zona Sălii Polivelente, cu ocazia alegerilor parlamentare; 
- au acordat sprijin prin identificarea proprietarilor unor autoturisme parcate în perimetrul unde 
va funcționa patinoarul artificial - Casa de Cultură și s-a eliberat zona unde acționa macaraua 
pentru amplasarea stâlpului pentru iluminatul de sărbători; 
- s-a verificat menținerea trotuarelor libere în apropierea bisericilor,  unde s-a oficiat slujba de 
Crăciun; 
- au asigurat măsuri de fluidizare a traficului rutier pe strada Rodnei - intersecție cu strada 
Dumbravei, unde un TIR cu numere de Ucraina a rămas blocat, neputând face virajul, a fost 
scos din blocaj și însoțit până la ieșirea din oraș; 
- au acordat sprijin Supercom la mai multe puncte de colectare a gunoiului menajer din 
municipiu;  
- au asigurat măsuri de identificare și sancționarea a proprietarilor/deținătorilor de autovehicule 
cu masa maximă autorizată de peste 2,5 tone și 3,5 tone, pentru care nu dețin autorizație de 
liber acces, pe străzile din municipiul Bistrița; 
- verificări privind auto abandonate și fără stăpân pe mai multe străzi din municipiul Bistrița; 
- s-au efectuat verificări pe raza mun. Bistrița cu privire la: oprirea/staționarea neregulamentară 
a autovehiculelor în stațiile de transport în comun, pe trotuare, pe trecerile de pietoni, în sensuri 
giratorii, pe zone hașurate, pe spațiile verzi 
- au acționat pe mai multe sectoare de drum din municipiul Bistrița unde este interzis accesul 
atelajelor cu tracțiune animală, pentru depistarea conducătorilor care nu respectă normele 
rutiere privind circulația pe drumurile publice; 
- au asigurat măsuri de depistare și identificare a conducătorilor de autovehicule care au circulat 
pe un sector de drum pe care accesul este interzis; 



- au verificat integritatea indicatoarelor rutiere și semafoarelor electrice, alte semne și marcaje 
de pe străzile din municipiul Bistrița; 
- au asigurat măsuri de fluidizare și dirijare trafic rutier la Pârtia de schi Cocoș; 
- săptămânal au efectuat acțiuni pe mai multe bulevarde din municipiul Bistrița pentru a depista 
persoanele care traversează neregulamentar pe drumul public; 

În conformitate cu prevederile Art. 1, pct. 1 din Decretul Președintelui României nr. 
195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, polițiștii locali din 
cadrul Compartimentul Siguranța Circulației și-au desfășurat activitatea curentă, în subordinea 
operațională a Inspectoratului Județean de Poliție Bistrița-Năsăud-Poliția municipiului Bistrița, 
au efectuat acțiuni după cum urmează: 
- patrulare pe raza municipiului Bistrița și a localităților componente - monitorizare și 
supraveghere trafic rutier, asigurare evenimente rutiere, acțiuni transporturi persoane-mărfuri, 
activități de cercetare penală precum și însoțire coloane Covid 19; 
- patrulare conform planificării, în vederea menținerii siguranței traficului rutier și respectarea de 
către conducătorii auto a normelor legale prevăzute de O.U.G. nr.195/2002-rep., HCL 153/2009 
și HCL 38/2011;  
- acțiuni privind respectarea prevederilor O.M. 2/2020 și O.M. 3/2020, pe raza municipiului 
Bistrița;  
- control trafic auto Viișoara - măsuri de prevenire a răspândirii Covid 19; 
- au asigurat măsuri de verificare a autovehiculelor aflate în trafic, prin filtru: DN 17 Unirea, DJ 
154 Sărata, DN 17 Viișoara - Petrom, DN 17 Viișoara - Bestoil, DN 17 intersecție cu strada 
Dealul Viilor, punct fix - Calea Moldovei - Mol, str. Lucian Blaga - Politub, DN 17C km 5, DN 17C 
km 5+800m, Unirea DN 17 km 67+800m, post fix DN 17 Unirea - Lukoil, intersecția Calea 
Clujului cu str. Soarelui, pe mai multe străzi din municipiu, precum și a persoanelor care încalcă 
O.M. 3/2020; 
- controlul traficului rutier în vederea identificării persoanelor izolate la domiciliu și a celor care 
nu dețin declarație pe proprie răspundere; 
- au asigurat măsuri de verificare a autovehiculelor aflate în trafic, precum și a persoanelor care 
încalcă Legea Nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe: DN 17 Viișoara, DN 17 Unirea, DN 17- str. 
Agronomului, DN 17 km 66+900m, Unirea - Lukoil, Viișoara - Bestoil și pe mai multe străzi din 
municipiu; 
- s-au efectuat verificări ale persoanelor aflate în izolare/carantinare la domiciliu; 
- s-au efectuat verificări privind respectarea Legii nr. 55/ 2020, de către persoanele fizice a 
măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs 
asupra sănătăţii persoanelor, stabilite prin H.G. 476/2020: în mijloacele de transport în comun și 
stațiile acestora, benzinării, DN 17 Viișoara - filtru rutier, piețe, Gară, Autogară, magazine, Liviu 
Rebreanu - zona pietonală și pe mai multe străzi din municipiu; 
- filtru rutier în: Sens Mol - Calea Moldovei/Lucian Blaga și Sens Petrom Viișoara - Calea 
Dejului/Calea Clujului - au asigurat măsuri de fluidizare și dirijare a traficului rutier, 
autoturismele înmatriculate în alte județe au fost direcționate pe rută ocolitoare pe șoseaua de 
centură, s-au verificat conducătorii auto și pasagerii privind motivul deplasării și declarația pe 
proprie răspundere, cu ocazia carantinei impusă pe raza municipiului Bistrița; 
- s-au efectuat verificări privind respectarea Legii nr. 55/ 2020, de către persoanele fizice a 
măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea răspândirii COVID 19, conform 
dispozițiilor H.G. 856/2020 și coroborat cu Hot. CJSU BN nr. 59/2020, respectiv purtarea măștii 
de protecție în spațiul public deschis; 
- acțiune privind verificarea autovehiculelor înmatriculate în alte state; 
- acțiune comună cu Registrul Auto Român - trafic rutier greu și taxiuri; 
- au efectuat verificări la panourile cu afișaj electoral; 
- s-au asigurat măsuri de restricționare a traficului rutier la tipografia Revox precum și în 
parcarea Salii Polivalente, pentru buna desfăşurare operaţiunilor de predare-preluare a 
documentelor și materialelor electorale; 
 
II.  



1. În data de 24.01.2020, poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Siguranţa Circulaţiei 
împreună cu celelalte forţe care deţin competenţe în materie, au asigurat măsuri de 
restricţionare şi dirijare a traficului rutier, în Piaţa Unirii, la manifestările dedicate Zilei Unirii. 
2. În data  de 26.01.2020, au asigurat măsuri de restricționare și fluidizare trafic rutier la Sala 
Polivalentă, la meciul de handbal feminin între echipele C.S. Gloria 2018 Bistrița-Năsăud și 
Odense Handbold (Danemarca). 
3. În data  de 02.02.2020, au asigurat măsuri de restricționare și fluidizare trafic rutier la Sala 
Polivalentă, la meciul de handbal feminin între echipele C.S. Gloria 2018 Bistrița-Năsăud și  
MKS Lublin. 
4. În data de 29.07.2020, poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Siguranţa Circulaţiei, au 
asigurat măsuri de restricţionare şi dirijare a traficului rutier în Piața Centrală,  la manifestările 
dedicate Zilei Imnului Național. 
5. În data de 25.10.2020, poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Siguranţa Circulaţiei au 
asigurat măsuri de restricționare și dirijare a traficului rutier cu ocazia ,,Zilei Armatei". 
6. În data de 22.12.2020, poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Siguranţa Circulaţiei, au 
asigurat măsuri de restricționare a circulației auto în Piața Petru Rareș, la ceremonia publică - 
depunere coroană de flori la Monumentul Revoluției, organizată în municipiul Bistrița de către 
Garnizoana Bistrița. 
 
 5. Poliţiştii locali din cadrul compartimentului siguranţa circulaţiei au asigurat restricționarea și 
dirijarea traficului rutier la accidentele pe raza municipiului Bistriţa: 

Poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Siguranţa Circulaţiei au asigurat măsuri de 
fluidizare și restricționare trafic rutier: 
- în cartier Viișoara (la ANL-uri) - cu ocazia unui accident petrecut la trecerea de pietoni 
- pe str. Miron Cristea, unde a  avut loc un accident, s-a acordat sprijin echipajajului de la Poliția 
municipiului Bistrița 
- în data de 08.01.2020, pe bd. Independenței, la un accident rutier cu victimă, până la sosirea 
Poliţiei Rutiere a Municipiului Bistriţa şi eliberarea părţii carosabile 
- intervenție la accidente rutiere pe B-dul Independenței și str.Valea Jelnei 
- în loc. Unirea, cu ocazia unui accident rutier 
- pe str. 1 Decembrie cu ocazia unui accident rutier 
- în data de 04.06.2020, în urma unui apel prin 112, s-au deplasat la un accident rutier soldat cu 
pagube materiale, produs la intersecția străzilor George Coșbuc cu Dogarilor 
- pe DN 17 Viișoara, intervenție accident rutier 
- în data de 01.12.2020, la solicitarea Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Bistriţa, au 
acordat sprijin echipajului de poliție rutieră pentru fluidizarea traficului îngreunat de producerea 
unui eveniment rutier (accident) în localitatea componentă Viișoara, până la îndepărtarea de pe 
carosabil a autovehiculelor avariate 
- în data de 04.12.2020, au asigurat măsuri de dirijare a traficului auto pe str. Libertății, ca 
urmare a producerii unui eveniment rutier, în care au fost implicate patru autovehicule 
- au acordat sprijin echipajului biroului rutier - restricționare trafic pe strada neamenajată 
Codrișor-Viorelelor (acoperită cu polei), unde a avut loc un accident rutier cu victimă, 
autoturismul a ajuns în râul Bistrița. 
 
6. Poliţiştii locali din cadrul compartimentului siguranţa circulaţiei au constatat 5 fapte care 
îmbracă forma unei infracţiuni după cum urmează: 
- în data de 31.01.2020,  au depistat pe numitul G.A.I., în timp ce conducea autoturismul pe 
strada Mihai Eminescu fără a deține permis de conducere; 
- în data de 18.04.2020, patrula mixtă formată dintr-un poliţist local din cadrul Biroului Siguranţa 
Circulaţiei și un Inspector de Poliție din cadrul Poliției Municipiului Bistrița - Biroul Rutier, 
acționând în filtru rutier, în zona intersecției DN 17 C și str. Lucian Blaga, organizat în vederea 
respectării Ordonanțelor Militare și OUG 1/1999, au oprit în trafic un autoturism care circula din 
direcția Dumitra spre Bistrița, la volanul autoturismului a fost identificat numitul Z.S..  În urma 
verificărilor efectuate în baza de date a Poliției Române au stabilit faptul că numitul Z.S. nu 
deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, conducătorul auto a fost 



testat cu aparatul alcooltest și s-a încheiat proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante. 
Toate persoanele  din autoturism au fost sancționate contravențional pentru încălcarea 
prevederilor art. 28 alin. 1 din OUG 1/1999. 
- în data de 22.04.2020, patrula mixtă formată dintr-un poliţist local din cadrul Biroului Siguranţa 
Circulaţiei și un agent șef adjunct de poliție din cadrul Poliției   Municipiului Bistrița - Biroul 
Rutier, în timp ce efectuau serviciul în filtru pe DN 17, loc. Unirea, km. 67+800 metri, în dreptul 
stației peco LUKOIL, organizat în vederea respectării Ordonanțelor Militare și OUG 1/1999, au 
oprit în trafic pentru control un autoturism marca Ford, la volanul autoturismului a fost identificat 
numitul M.I..  În urma verificării efectuate în bazele de date InterID, au constatat faptul că 
numitul M.I. NU figurează ca fiind posesor de permis de conducere pentru categoriile, pentru 
nici o categorie de vehicule, eliberat de autoritățile române. Întrucât permisul de conducere 
prezentat de numitul M.I., eliberat pe numele său, prezenta suspiciuni privind veridicitatea 
acestuia, a fost verificat și în baza de date Eucaris, ocazie cu care permisul prezentat nu 
figurează eliberat de autoritățile din Marea Britanie. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul 
alcooltest, rezultatul fiind negativ, s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de 
conducerea unui vehicul fără permis de conducere, uz de fals și fals material în înscrisuri 
oficiale, motiv pentru care s-a încheiat proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante.  
- în data de 20.05.2020, patrula mixtă formată din ASA Ivan Sorin Gabriel, ASA Stoian Gigi 
Ionuț din cadrul Poliției   Municipiului Bistrița - Biroul Rutier  și poliţiști locali Strîmbu Bogdan și 
Voivod Ștefan, în timp ce efectuau serviciul pe DN 17 în cartierul Unirea, în dreptul SC Prisma 
SRL, au oprit în trafic  un autoturism marca VW, care circula pe direcția Bistrița spre Livezile. La 
volanul autoturismului a fost identificat numitul B.D.C., conducătorul auto a fost testat cu 
aparatul alcooltest, rezultatul fiind 1,3 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care s-a 
încheiat proces-verbal de constatare a infracțiunii de: „Conducerea unui vehicul sub influența 
alcoolului sau altor substanțe”.  
 - în data de 23.07.2020, patrula mixtă formată dintr-un poliţist local din cadrul Biroului Siguranţa 
Circulaţiei și un agent de poliție din cadrul Poliției   Municipiului Bistrița - Biroul Rutier, în timp ce 
efectuau serviciul, au oprit în fața complexului comercial Winmarkt din Bistrița, pentru control, 
un autoturism marca Audi. La volanul autoturismului a fost identificat numitul B.C., acesta a fost 
testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0.41 mg/l alcoool pur în aerul expirat, s-a întocmit 
dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului 
sau a altor substanțe.  
- în data de 03.08.2020, poliţiştii locali din cadrul Biroului Siguranţa Circulaţiei, aflându-se pe str. 
Arțarilor din municipiu, pentru verificarea respectării indicatorului ”Accesul Interzis”, au oprit un 
autoturism marca Land Rover, la volanul căruia se afla numita P.L.D.. În urma verificărilor s-a 
constatat că aceasta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, a 
fost condusă la sediul Poliției Municipiului Bistrița pentru continuarea cercetărilor, s-a întocmit 
dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice 
fără a deține permis de conducere valabil.  
- în data de 26.10.2020, patrula mixtă formată dintr-un poliţist local din cadrul Biroului Siguranţa 
Circulaţiei și un Agent de Poliție din cadrul Poliției   Municipiului Bistrița - Biroul Rutier, au oprit 
în trafic un autoturism care circula pe strada Arțarilor din mun.Bistrița, înspre strada Cuza Vodă, 
la volanul autoturismului a fost identificat numitul A.F.A.. În urma verificării documentelor s-a 
constatat faptul că inspecția tehnică periodică este expirată, conducătorul autoturismului a fost 
testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 1,38 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru 
care s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub 
influența alcoolului sau a altor substanțe.  
    
7. Activități cu caracter permanent: 
- Aplicarea normelor legale privind staționarea, parcarea şi accesul pe sectoarele de drum pe 
care circulaţia este interzisă, pe raza municipiului Bistriţa. 
-Verificarea si soluționarea potrivit competențelor specifice, a sesizărilor cetățenilor privind 
nerespectarea normelor legale; 
- În conformitate cu  protocolul incheiat, s-au asigurat măsuri de supraveghere a celor 6 unităţi 
de învăţământ, care revin în sarcina poliţiştilor locali. S-au asigurat măsuri de fluidizare şi 



dirijare a traficului rutier cu precădere, la trecerile pentru pietoni de la următoarele şcoli: Şcoala 
Gimnazială „Avram Iancu”, Şcoala Gimnazială nr. 4, Liceul de Arte Plastice “Corneliu Baba”, 
Liceul de Muzică „Tudor Jarda”, Liceul Tehnologic Special „Sfanta Maria” şi Grădiniţa nr. 16, 
pentru traversarea străzilor în condiţii de siguranţă de către elevi, fără a se constata aspecte 
deosebite. 
- Restricţionarea traficului rutier in diferite locații, unde s-au executat lucrări de modernizare a 
carosabilului, trotuarelor, amenajare a spațiilor verzi, parcărilor,  precum și  la aplicarea 
marcajelor de circulație corespunzătoare (permanent). 
 
8. Situația activității de înregistare, evidență și radiere a vehiculelor  pentru care nu există 
obligația înmatriculării:  
 autoutilaje 
  inregistrări: 24 
  radieri: 4 
 mopede 
  inregistrări: 20 
  radieri: 2 
 total valoare încasată taxe placuțe înregistrare : 1.810 lei 
 total valoare incasată taxe inregistrare: 1.980 lei 
9. În cursul anului 2020 s-au efectuat verificări cu privire la autovehiculele abandonate pe 
domeniul public sau privat al municipiului bistrița, eliberându-se în acest sens 432 de adeverințe 
destinate serviciului public comunitar bistrita, regim permise și înmatriculări, pentru radierea 
vehiculelor. 
10. Situaţia autorizaţiilor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din municipiul bistriţa a 
autovehiculelor de transport mărfuri de peste 2,5 SI 3,5 tone 
Total autorizaţii eliberate pe zi : 506  
Valoare totală încasată: 25.300 lei 
Total autorizaţii eliberate pe lună:  65 
Valoare totală încasată: 23.625 lei 
Total autorizaţii eliberate pe an: 261   
Valoare totală încasată: 91.600 lei 
Total autorizații zilnice on-line confirmate: 254 
Valoare totală încasată: 12.700 lei 
Total  autorizații  eliberate :  1.086 
Valoare  totală:  153.225 lei 
  
11. Vehicule abandonate:  
- în cursul anului 2020 s-au întreprins periodic verificări în temeiul Legii nr.421/2002, în urma 
cărora au fost luate in evidentă 67 de autovehicule posibil abandonate; 
- 14 autovehicule din cele de mai sus au fost îndepărtate de pe domeniul public de către 
proprietari, in urma demersurilor întreprinse de către polițiștii locali desemnati (invitații, somații, 
dispoziții de ridicare ale Primarului municipiului Bistrița, etc.); pentru celelalte 53 continuă 
procedurile prevăzute de lege; 
- s-au efectuat verificari, s-au întocmit documente și proceduri prevăzute de lege pentru alte 66 
de autovehicule înregistrate ca posibil abandonate în cursul anului 2018 și 2019, acestea fiind 
indepărtate de pe domeniul public de către proprietari; 
- au fost emise 6 dispoziții de ridicare ale Primarului municipiului Bistrița, 4 autovehicule fiind 
ridicate de pe domeniul public de către angajații D.S.P.; 
- s-au intocmit 4 dispoziții de trecere în proprietatea municipiului Bistrița a unor autovehicule 
ridicate de pe domeniul public și aflate in spatiul de depozitare de pe str. Simpozionului, nr.2. 
 
C.  Compartiment pază 

Pe parcursul anului 2020 s-a asigurat în continuare paza sediului Primăriei municipiului 
Bistrița, utilizându-se în plus 1 polițist local de ordine publică si 2 polițisti locali din 
compartimentul dispecerat, pentru completarea efectivelor insuficiente de paznici. S-a asigurat 



paza cladirii din Piața Centrală, nr.2, cu efective de politiști locali din cadrul compartimentului 
dispecerat. 
 
D. Starea disciplinară 

În cursul anului 2020 Comisia de disciplină din cadrul Poliției locale a municipiului Bistrița 
a fost sesizată o sigură dată privitor la o abatere disciplinară savarșita de 1 polițist local. În urma 
probelor administrate, s-a stabilit vinovația polițistului local, fiind aplicată o sancțiune disciplinară 
cu reducerea salariului cu 15% pe timp de 1 an. 
 
E. Resurse umane 

În anul 2020 au fost disponibilizați 3 paznici, doi dintre aceștia fiind ulterior reangajați; a 
mai fost angajat ăncă un paznic. Un numar de 2 polițiști locali s-au transferat in cadrul unor 
compartimente ale Primăriei municipiului Bistrița. Nu s-au efectuat cursuri de formare 
profesională inițială pentru niciun angajat, datorită suspendării acestor cursuri în instituțiile de 
învățămant ale M.A.I., cauzată de pandemia de COVID- 19. Un numar de 4 polițiști locali din 
cadrul Direcției siguranță publică nu dețineau cursul de formare profesională inițială prevazut de 
lege la finele anului 2020. 
  
 Serviciul Control  
 Actiunile de verificare si control efectuate in mod obisnuit de catre politistii locali din 
cadrul Serviciului Control au avut un recul major pe parcursul anului 2020, in primele 2 luni ale 
anului datorita componentei reduse pe activitatea de inspectie comerciala, reglementata de art. 
10 din legea nr. 155/2010 a politiei locale, modificata si republicata, iar, incepand cu luna 
martie, in urma decretarii starii de urgenta in 16.03.2020, prin Decretul nr. 195/2020 privind 
instituirea starii de urgenta la nivel national, prin care Politia locala s-a subordonat operational 
Ministerului Afacerilor Interne, Dispozitia Inspectorului General nr. 35/22.03.2020 privind 
stabilirea modalitatii de angrenare a politiei locale in cadrul activitatilor realizate de unitatile de 
politie si Dispozitia Sefului Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud nr. 55/23.03.2020 
privind stabilirea modalitatii de angrenare a politiei locale in cadrul activitatilor realizate de 
unitatile de politie, datorita activitatii zilnice de verificare a izolatilor si carantinatilor, precum si a 
respectarii conditiilor impuse prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de Covid 19, cu modificările ulterioare si hotararile CNSU si 
CJSU ulterioare. 
 In perioada trecuta de la instaurarea starii de urgenta, au fost verificate zilnic, de catre 
politistii locali din cadrul Serviciului Control, in medie, 300 de persoane si 260 locatii. Statistic, 
numarul reprezinta mai mult decat dublul populatiei municipiului Bistrita, iar locatiile au fost 
imprastiate pe tot teritoriul municipiului si al localitatilor componente, ceea ce a insemnat un 
imens efort atat de personal, cat si logistic. 
 
Biroul inspecție comercială 

Activitatea de inspecție comercială consta in acţiuni de control, verificari specifice, 
informare, consiliere, prevenire şi combatere a practicilor agenţilor economici ce pot dăuna 
sănătăţii, securităţii şi intereselor consumatorilor, protejarea populației împotriva unor practici 
comerciale ilicite, controale specifice privind procedura de obținere a certificatelor de 
funcționare pentru agenții economici ce își desfășoară activitatea pe raza municipiului precum şi 
prin acţiuni desfăşurate ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor primite. 
 Pentru Serviciul Control, anul 2020 a inceput in componenta redusa, respectiv Biroul 
Inspectie Comerciala redus la rang de compartiment si format din 2 politisti locali, a caror 
activitate principala a fost verificarea detinerii de catre agentii economici a contractelor de 
salubritate. Cu aceasta ocazie insa, s-a verificat si existenta certificatelor de functionare cu viza 
la zi, precum si, dupa caz, respectarea programului de functionare. 

In conditiile susmentionate, pe parcursul anului 2020 s-au întreprins totusi un număr de 
466 controale de zi și de noapte la unități de comerț, servicii și alimentație publică, atat cu 
activitate permanentă cat și cu activitate sezonieră.   

Pentru abaterile constatate s-au întocmit: 



- 431, dandu-se, după caz, termene de intrare în legalitate; din care acte de control rezolvate 
348 si active 83 
- 90 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor; din care 31 amenzi 
contraventionale si 59 avertismente.  
Cuantumul total al amenzilor contravenţionale aplicate - 56.300 lei; 
Amenzi încasate până la 31.12.2020 - 24. 050 lei; 
Amenzi date în debit către Direcția Venituri (neachitate în termen legal) - 5. 950 lei; 
Amenzi contestate în instanță (plangere contravențională) - 5.500lei; 
Avertismente - 59 
Diferența dintre plata amenzii în cuantum de jumătate din minimul prevăzut de lege în 48         
ore și valoarea nominală aplicată de agentul constatator - 18.300lei; 
Valoarea amenzilor active (pentru care nu a expirat termenul legal de plată) - 2.500 lei. 

În funcție de temeiul juridic al aplicării sancțiunilor contravenționale, procesele verbale de 
constatare și sancționare au fost întocmite astfel: în temeiul HCL 110/2014  au fost încheiate un 
număr de 45 procese verbale; HCL 153/2009 – 27 procese verbale; Legea 12/1990 R – 11 
procese verbale, Legea 61/1991-1 proces verbal ; Legea 55/2020-2 procese verbale; 
Ordonanta militara nr.3/2020- 1 proces verbal; Ordonanta Militara nr.2/2020-1 proces verbal; 
HG 856/2020-2 procese verbale. 
Pentru încălcarea prevederilor: 
1. H.C.L. 110/2014 privind aprobarea Regulamentului de autorizare și desfășurare a activităților 
comerciale pe raza municipiului Bistrița s-au întocmit un nr. total de 45 procese  verbale – 6 
procese verbale în care s-a dispus sancțiunea amenzii și 39 cazuri în care s-a întocmit proces 
verbal de sancționare cu avertisment din care: 

• Art.19. – (1) Constituie contravenţie la prezentele norme următoarele fapte:    

• f) nerespectarea prevederilor art.8 şi art.18 privind expunerea de produse pentru 
reclamă. S-au întocmit 19 procese verbale de sancționare cu avertisment. Total  - 19 
procese verbale de sancționare; 

• Art.19(1) lit.a desfăşurarea de activităţi economice fără Certificat de funcţionare valabil 
eliberat de Primăria municipiului Bistriţa sau cu certificat de funcţionare suspendat s-au 
aplicat amenzi în cuantum de 3.000 lei prin 3 procese verbale de sancționare. S-au 
întocmit și 12 procese verbale de sancționare cu avertisment. Total  - 15 procese verbale 
de sancționare; 

• Art.19(1) lit.b desfăşurarea de activităţi economice cu Certificat de funcţionare eliberat de 
Primăria municipiului Bistriţa fără viză anuală; s-a aplicat amenzi în cuantum de 500 lei 
printr-un  proces verbal de sancționare. S-a întocmit și 1 proces verbal de sancționare cu 
avertisment. Total  - 2 procese verbale de sancționare; 

• Anexa 2 HCL 110/2014 Art.6. pct.(2) Amplasamentele vor fi autorizate sub forma 
comerţului stradal, cu condiţia ca terasele să fie amplasate în imediata vecinătate a 
spaţiilor cu destinaţia de alimentaţie publică, pentru care există eliberat un certificat de 
funcţionare, vizat la zi, unde se desfăşoară activităţi specifice de alimentatie publică 
(bar/restaurant) şi care sunt deţinute în întregime în proprietate, cu contract de închiriere, 
comodat, etc. de către solicitanţi; s-au aplicat amenzi în cuantum de 1.200 lei prin 2 
procese verbale de sancționare. S-au întocmit și 7 procese verbale de sancționare cu 
avertisment. Total  - 9 procese verbale de sancționare; 
Pentru încălcarea prevederilor H.C.L. 153/2009 privind stabilirea unor măsuri de bună 

gospodărire a municipiului Bistrița s-au întocmit un nr. total de 27 procese  verbale –8 procese 
verbale în care s-a dispus sancțiunea amenzii și 19 cazuri în care s-au întocmit procese verbale 
de sancționare cu avertisment din care: 

• Art.4, Pct.7 să asigure igiena în clădirile şi incintele în care îşi desfăşoară activitatea sau 
în care locuiesc, deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, deratizare, 
dezinsecţie şi dezinfecţie. S-a aplicat amenzi în cuantum de 500 lei printr-un proces 
verbal de sancționare. S-au întocmit 19 procese verbale de sancționare cu avertisment.  
Total  - 20 procese verbale de sancționare; 

Art. 20, Pct. 2 În municipiul Bistriţa este interzisă: 



• comercializarea oricăror produse agroalimentare în spaţii neamenajate situate în afara 
perimetrului delimitat al pieţelor agroalimentare sau oboarelor. S-au aplicat amenzi în 
cuantum de 2.100 lei prin 7 procese verbale de sancționare. Total  - 7 procese verbale 
de sancționare; 
Pentru încălcarea prevederilor Legii 12/1990  republicată și modificată privind protejarea 

populației împotriva unor activități comerciale ilicite s-au întocmit un 11 procese verbale – 11 
procese verbale în care s-a dispus sancțiunea amenzii,dupa cum urmeaza: 

• Art. 1/lit.b 

• Constituie activităţi comerciale ilicite şi atrag răspunderea contravenţională sau penală, 
după caz, faţă de cei care le-au săvârşit, următoarele fapte: b) vânzarea ambulantă a 
oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primării sau prefecturi; S-au aplicat 
amenzi în cuantum de 44.000 lei prin 11 procese verbale de sancționare. Total  - 11 
procese verbale de sancționare; 

Legea  Nr. 61 din 27 septembrie 1991 *** Republicată 
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice, s-a întocmit un proces verbal – 1 proces verbal în care s-a dispus sancțiunea 
amenzii,dupa cum urmeaza: 

• Legea 61/1991 art.3 alin. 26) tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00 - 8,00 şi 13,00 
- 14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea 
oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în 
sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din 
imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora; S-a aplicat 
amenzi în cuantum de 500 lei printr-un  proces verbal de sancționare. Total  - 1 proces 
verbal de sancționare; 

Ordonanţa nr. 3 din 24 martie 2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid 
19, s-a întocmit un proces verbal – 1 proces verbal în care s-a dispus sancțiunea amenzii,dupa 
cum urmeaza: 

• Art. 2 Lit.a- Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara 
locuinţei/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11,00-13,00, strict pentru 
următoarele motive: a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile 
de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice; S-a aplicat amenzi în 
cuantum de 1000 lei printr-un  proces verbal de sancționare. Total  - 1 proces verbal de 
sancționare; 

Ordonanţă Militară nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid 19 
Ministerul Afacerilor Interne, , s-a întocmit un proces verbal – 1 proces verbal în care s-a dispus 
sancțiunea amenzii,dupa cum urmeaza: 

• Art. 4 Lit.b  În intervalul orar 6,00 - 22,00 se recomandă ca circulaţia persoanelor în afara 
locuinţei/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive: b) deplasarea 
pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi 
animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii 
profesionale; ; S-a aplicat amenzi în cuantum de 1000 lei printr-un  proces verbal de 
sancționare. Total  - 1 proces verbal de sancționare; 

Lege nr. 55 din 15 mai 2020privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de Covid 19 

• Art.13 lit.a Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului 
afacerilor interne se poate institui:a) obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile 
publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă; S-a 
aplicat amenzi în cuantum de 500 lei printr-un proces verbal de sancționare. S-a întocmit 
1 proces verbal de sancționare cu avertisment.  Total  - 2 procese verbale de 
sancționare; 

Hotărâre nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid 19 (Legea 55/2020- Art. 
65 lit.b-sanctionata de Art. 66/lit.a). 



• H.G.nr.856/2020 art.2(anexa 2 din HG lit.i) nerespectarea de catre persoanele fizice a 
masurilor de izolare la domiciliu stabilite conform art.5 alin. (2) lit.2. Se pot institui 
izolarea si carantinarea persoanelor in conditiile art.7,8 si 11 din Legea nr.136/2020 
privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc 
epidemiologic si biologic, republicata. S-au aplicat amenzi în cuantum de 2.000,00 lei 
prin 2 procese verbale de sancţionare. Total  - 2 procese verbale de sancţionare; 
În cursul anului 2020, au fost depuse și înregistrate la Poliția Locală, un număr de 20 

sesizări a căror rezolvare a intrat în competențele polițiștilor locali din cadrul Serviciului Control-
Biroul Inspecție Comercială.  Pentru solutionarea acestora, politistii locali s-au deplasat in teren, 
au verificat veridicitatea informațiilor descrise în sesizări, au întocmit acte de control iar în 
cazurile contravenționale au întocmit procese verbale de constatare a contravenției. La fiecare 
sesizare scrisă, s-a trimis răspuns petenților cu modul de soluționare a plangerii și măsurile 
luate pentru evitarea unor situații conflictuale viitoare.    

S-au efectuat informări însoțite de fotografii cu referire la dosarele depuse în scopul 
obținerii certificatelor de funcționare de către agenții economici ce-și desfășoară activitatea pe 
teritoriul municipiului.  

Au fost folosite cu succes programul pentru monitorizarea activității agenților economici 
de pe raza municipiului și localitățile componente, program informatic ce permite un control mai 
precis atat din punct de vedere al personalului folosit cat și al zonelor și agenților cu probleme 
din punct de vedere al nerespectării legislației în vigoare și baza națională de date a Oficiului 
Național al Registrului Comerțului. 
 
Biroul Disciplina in Constructii 
 Activitatea  Biroului Disciplina în Construcţii a fost afectata, la randul ei, de instituirea 
starii de urgenta si, ulterior, a starii de alerta, politistii locali cu atributii in domeniu participand 
activ, conform planificarilor solicitate de catre IPJ Bistrita Nasaud, la verificarile zilnice ale 
izolatilor si carantinatilor Covid 19. Cu acceptul conducerii IPJ, la intrare sau la iesire din 
schimb, politistii locali din cadrul Biroului Disciplina in Constructii au putut efectua controale 
pentru identificarea lucrărilor de construcţii şi afişajul stradal, executate fără autorizaţie de 
construire sau desfiinţare, după caz, sau verifica lucrările de construire cu privire la respectarea 
proiectelor tehnice de execuţie şi a Autorizaţiilor de Construire eliberate de către Primăria 
municipiului Bistriţa. De asemenea, s-au verificat  şi soluţionat  sesizările provenite de la 
cetăţeni sau instituţii.  
1. Sesizări din partea cetăţenilor şi instituţii publice  
În anul 2020 au fost înregistrate şi verificate 141  de sesizări din care  : 

• s-au soluţionat 64 de sesizări  

• 77 de sesizări sunt în curs de rezolvare, necesitand verificari suplimentare. 
Sesizări telefonice primite de la cetăţeni 

• total: 20 

• rezolvate: 20 
2. S-au efectuat  controale ce au vizat: 

• construcţii edificate conform prevederilor legale, existând şi fiind respectate Autorizaţiile 
de Construire 

• cazuri în care în baza executării lucrărilor de construire există Certificat de Urbanism şi 
documentaţia depusă în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire, cazuri în care s-a 
dispus sistarea lucrărilor până la obţinerea Autorizaţiei de Construire 

• cazuri în care lucrările de construire au fost executate fără Autorizaţie de Construire, ca 
urmare s-au încheiat Procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor  în 
conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de 
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.  

• cazuri în care lucrările de construire au fost executate cu nerespectarea Autorizaţiei de 
Construire, ca urmare s-au încheiat Procese verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor  în conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea 
lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.  

• verificarea sesizărilor primite de la cetăţeni şi de  la Instituţii Publice  



• verificarea măsurilor dispuse prin Procesele verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor 

• terasele – restaurant amplasate pe pietonal, dându-se termen pentru intrarea în 
legalitate, respectiv obţinerea Autorizaţiei de Construire 

• firmele amplasate pe faţada imobilelor , dându-se termen pentru intrarea în legalitate,  
respectiv obţinerea Autorizaţiei de Construire 

• imobilele clădiri din Centrul Istoric al municipiului Bistriţa  

• Participarea împreuna cu colegii de la Serviciul Urbanism la recepţia construcţiilor în 
vederea încheierii procesului verbal de recepţie   

3. S-au întocmit un număr de 17 de procese verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei în conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare dispunându-se, în funcţie de situaţia din teren, sistarea lucrărilor şi intrarea în 
legalitate sau desfiinţarea lucrărilor efectuate fără sau cu nerespectarea autorizaţiei de 
construire. 
 Suma amenzilor aplicate prin procese verbale de constatare şi sancţionare a  
contravenţiilor  este de 120.000,00 lei, din care s-au achitat 6.000,00 lei. Diferenţa de 
114.000,00 lei reprezintă: procese verbale contestate în instanţă în valoare de 65.000,00 lei, 
procese verbale neachitate în valoare de 49.000,00 lei pentru care a expirat termenul de 
contestare şi remise în debit Direcţiei Venituri  în vederea executării silite. 
4. S-au  întocmit  un  număr  de  20  de  procese  verbale   de   constatare     a contravenţiilor în 
conformitate cu HCL nr. 153/2009 privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a mun. 
Bistriţa, din care 15 cu avertisment. 
       Suma amenzilor aplicate prin aceste procese verbale de constare a contravenţiilor este 
de 1.500,00 lei, din care s-au achitat 300,00 lei. Suma de 300,00 lei  lei reprezintă reducerea 
amenzii plătite în 15 zile de la înştiiţare/comunicare, iar suma de 900,00 lei reprezintă  procese 
verbale contestate în instanţă sau procese verbale neachitate, pentru care a expirat termenul 
de contestare şi remise în debit Direcţiei Venituri  în vederea executării silite. 

Pentru încălcarea prevederilor H.C.L. 153/2009 privind stabilirea unor măsuri de bună 
gospodărire a municipiului Bistrița s-au întocmit un nr. total de 20 procese  verbale –5 procese 
verbale în care s-a dispus sancțiunea amenzii și 15 cazuri în care s-au întocmit procese verbale 
de sancționare cu avertisment din care: 

• Art.6 pct.1 pentru executarea lucrărilor edilitar – gospodăreşti, de construcţii, reparaţii 
sau de intervenţii la reţeaua  tehnico – edilitară, doar după obţinerea prealabilă a avizelor 
sau, după caz, a autorizaţiilor eliberate în condiţiile legii de către servicii de specialitate 
ale Primăriei municipiului Bistriţa s-au aplicat amenzi în cuantum de 1.500,00 lei prin 5 
procese verbale de sancţionare. S-au întocmit 12 procese verbale de sancţionare cu 
avertisment. Total  - 17 procese verbale de sancţionare; 

• Art.7 pct.9 pentru lipsă de autorizaţie de spargere, eliberată de Primăria municipiului 
Bistriţa, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public, toate intervenţiile de pe 
domeniul public la reţelele tehnico-edilitare subterane aflate pe domeniul public al 
municipiului. Executarea intervenţiilor de acest fel exclusiv pe baza autorizaţiei de 
spargere cade atât in sarcina beneficiarului, cat si a executantului lucrării. În cazul unor 
lucrări accidentale sau avarii la care trebuie să se intervină în regim de urgenţă, 
deţinătorii de utilităţi publice au obligaţia să anunţe telefonic, prin fax sau prin notă 
telefonică Direcţia de Administrare a Domeniului Public care eliberează Autorizaţia de 
spargere s-a aplicat un proces verbal de sancţionare cu avertisment. Total  - 1 procese 
verbale de sancţionare; 

• Art.5 pct.7 executarea oricărui tip de construcţii fără asigurarea de schele cu plasă de 
protecţie şi fără respectarea condiţiilor pentru  asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în 
deplină siguranţă s-a aplicat un proces verbal de sancţionare cu avertisment. Total  - 1 
proces verbal de sancţionare; 

• Art.5 pct.3 depozitarea deşeurilor şi materialelor de construcţii de natura celor de la pct. 
2 în alte recipiente decât cele standardizate, în funcţie de cantitate, compatibile cu 
sistemul de colectare şi transport al operatorului de servicii publice de salubrizare sau al 



constructorului. S-a întocmit 1 procese verbale de sancţionare cu avertisment. Total  - 1 
procese verbale de sancţionare; 

 
5. Hotărâre nr. 856 din 14 octombrie 2020privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică 
pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid 19  (Legea 
55/2020- Art.65 lit.b-sanctionata de Art.66/lit.a). s-au întocmit un nr. total de 3 procese  verbale 
–3 procese verbale în care s-a dispus sancțiunea amenzii, dupa cum urmeaza: 

• H.G.nr.856/2020 art.2 (anexa 2 din HG lit.i) nerespectarea de catre persoanele fizice a 
masurilor de izolare la domiciliu stabilite conform art.5 alin. (2) lit.2. Se pot institui 
izolarea si carantinarea persoanelor in conditiile art.7,8 si 11 din Legea nr.136/2020 
privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc 
epidemiologic si biologic, republicata. S-au aplicat amenzi în cuantum de 6.000,00 lei 
prin 3 procese verbale de sancţionare. Total  - 3 procese verbale de sancţionare; 

Ordonanţa nr. 3 din 24 martie 2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid 
19, s-au întocmit 12 procese verbale – 12 procese verbale în care s-a dispus sancțiunea 
amenzii,dupa cum urmeaza: 

• OM3/2020 Art. 2 Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara 
locuinţei/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11,00-13,00, strict pentru 
următoarele motive: a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile 
de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice; b) deplasarea pentru 
asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; c) deplasarea 
din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea unui minor, asistenţa altor persoane 
vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, ori în cazul decesului unui membru de familie; d) 
deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică 
individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi fizice colective), cât şi pentru 
nevoile animalelor de companie/domestice. S-au aplicat amenzi în cuantum de 1.100,00 
lei prin 2 procese verbale de sancţionare. Total  - 2 procese verbale de sancţionare; 

• OM3/2020 Art. 1 Se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, 
cu următoarele excepţii: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între 
locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; b) 
deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale 
persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare 
desfăşurării activităţii profesionale; c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu 
poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; d) deplasarea din motive justificate, 
precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu 
dizabilităţi ori deces ai unui membru de familie; e) deplasările scurte, în apropierea 
locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea 
oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de 
companie/domestice; f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie 
sanguină; g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; h) deplasarea pentru 
realizarea de activităţi agricole; i) deplasarea producătorilor agricoli pentru 
comercializarea de produse agroalimentare. S-au aplicat amenzi în cuantum de 4.050,00 
lei prin 3 procese verbale de sancţionare. Total  - 3 procese verbale de sancţionare; 

• Art.4 pct.3  Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, 
data naşterii, adresa locuinţei, motivul şi locul deplasării, data şi semnătura. S-au aplicat 
amenzi în cuantum de 14.000,00 lei prin 7 procese verbale de sancţionare. Total  - 7 
procese verbale de sancţionare 

Total procese verbale: 17+20+15 =52 
Valoare totala amenzi (pct.3+4+5):  146.650,00 lei , achitate 6.300,00 lei.  
6. S-a întocmit un număr de 300 Acte de control din care recepţii construcţii împreună cu 
Serviciul Urbanism  12 
Total controale  (sesizări+ PVCC+ Acte de control ): 

Sesizări rezolvate 84 + 
PVCC  - 52 



Act control - 300 
           Total - 436 
7. S-au trimis sesizări la Inspectoratul de Poliţie al jud.Bistriţa-Năsăud si adrese în vederea 
rezolvării sesizărilor .  
8. Biroul Disciplina în Construcţii a transmis periodic situaţia proceselor verbale de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor Serviciului Urbanism.  
9. S-au făcut înregistrările necesare pentru evidenţa controalelor şi măsurilor luate, sesizărilor şi 
proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor . 
10. S-au pregătit documente solicitate de către Compartimentul Juridic referitoare la Procese 
verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor contestate, în vederea completării 
dosarelor.  
 
Biroul contabilitate 
 Biroul Contabilitate, biroul care asigură formarea, administrarea, angajarea, utilizarea şi 
evidenţa resurselor materiale şi financiare ale Poliţiei locale a municipiului Bistriţa, in cadrul 
acestuia functioneaza Compartimentul SSM, PSI si Relații cu publicul. 
 In cadrul Biroului Contabilitate se desfaşoara urmatoarele activitaţi: 
 - întocmeşte si transmite ordonatorului principal de credite proiectul de buget, răspunde 
de execuția bugetului propriu și raportările financiare conform dispozițiilor legale;  
 - elaboreaza  Darea de seamă şi a anexele trimestriale şi anuale; 
 - realizează statele de plata pentru personalul instituţiei;  
 - virarea obligaţiilor angajaţilor şi ale angajatorului, a netului şi a celorlalte reţineri ale 
angajaţilor; 
 - realizarea lunară a declaraţiei 112 pentru Bugetul de stat şi depunerea ei până în data 
de 25 a fiecărei luni;  
 - iniţierea organizării inventarierii anuale prin întocmirea Referatului şi instruirea comisiei 
de inventariere;  
 - valorificarea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea lor in contabilitate;    
 - organizarea A.L.O.P si organizarea activităţii de control financiar preventiv asupra 
operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv,  in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare;  
 - întocmirea lunar şi anual a Registrelor obligatorii conform Legii contabilităţii nr.82/1991, 
republicată;  
 - asigura execuția bugetului local potrivit clasificației bugetare; asigură plata în termen a 
obligațiilor financiare către terți; răspunde de întocmirea evidenței contabile analitice și sintetice 
potrivit prevederilor legale; 
 - efectuarea zilnică a operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente cheltuielilor instituţiei;  
 - realizarea şi întreţinerea relaţiilor cu băncile comerciale şi trezoreria statului, in 
realizarea operatiunilor care se impun pentru buna desfasurare a activitatii institutiei in ceea ce 
priveste activitatea financiar - contabila, conform prevederilor legale in vigoare;  
 - realizarea tuturor operatiunilor conform Ordinului nr. 517/2016 in cadrul Sistemului 
national de raportare Forexebug; 
 - arhivarea documentelor elaborate şi instrumentate în cadrul serviciului 
 Pentru anul 2020 a fost aprobat un buget de 8.041.000 lei , iar la finalul anului situatia se 
prezinta astfel:  
 

Buget aprobat 2020 Plati 2020 Cheltuieli  2020 

8.041.000 7.867.153 7.868.106 

In cursul anului 2020 s-au mai incasat prin intermediul casieriei Politiei locale a 
municipiului Bistrita urmatoarele taxe si amenzi, care au fost depuse la Directia Economica - 
Venituri din cadrul Primariei municipiului Bistrita: 

 

Taxa permis libera trecere Taxa inregistrare/taxa placute pentru 
vehiculele care nu se supun inmatricularii 

Amenzi 

110.015 3.790 2.340 



 
Compartimentul SSM, PSI si Relații cu publicul 
 In ceea ce priveşte activitatea de registratura desfăşurată pe parcursul anului 2020 au 
fost procesate un numar de 3.122 documente. Toate aceste documente au fost preluate, 
prelucrate – înregistrate, repartizate şi ulterior monitorizat parcursul acestora în cadrul instituţiei, 
până la soluţionarea şi expedierea sau comunicarea răspunsului.  De asemenea s-au expediat 
un numar de 2.073 de documente prin intermediul Companiei Nationale Posta Romana.  Pe 
întreg parcursul anului s-a acordat o atenţie deosebită activităţii de înregistrare şi repartizare a 
documentelor care au intrat în instituţie, precum şi cea de expediere şi comunicare în termen, a 
răspunsurilor la cererile şi petiţiile formulate; 
 
 

CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ „GEORGE COŞBUC” 
 

 
  Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistriṭa, ca instituţie publică de cultură, este 

instituția etalon, emblemă a vieții cultural-artistice din municipiul nostru, prin specificul activității 
ce o desfășoară, venind în contact direct cu cetățeanul, oferindu-i acestuia, o gamă largă și 
diversificată de manifestări cultural-artistice, prin diferite forme și modalități de exprimare a artei. 
             Fiind instituţie publică cu personalitate juridică, Centrul Cultural Municipal, cu sprijinul 
Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Bistrița, dispune de resurse necesare, pentru a 
satisface cele mai exigente și diferite gusturi, printr-o activitate intensă, permanentă și la un 
ridicat nivel calitativ, contribuind la ridicarea nivelului cultural și artistic al municipiului, 
înscriindu-se în circuitul valorilor naționale. 
            Centrul Cultural Municipal își desfășoară activitatea în baza Regulamentului propriu de  
organizare și funcţionare, acționând sub autoritatea Primăriei Municipiului Bistrița. 
           Centrul Cultural Municipal își desfășoară activitatea prin departamente specifice care, 
oricând, așa cum în alte locuri se întâmpla, pot fi instituții de sine stătătoare : 
1. Centrul Cultural Municipal George Coșbuc Bistrița care este coordonatorul şi finanțatorul, prin 
subvenții de la bugetul local a întregii activități culturale  
2. Casa cu Lei – spațiu aflat pe str. Niculae Titulescu nr 8 , unde au loc expoziții, lansări de 
carte, work-shop-uri şi mai nou librăria Conexiuni 
3. Centrul documentar expozițional, situat pe strada Liviu Rebreanu , nr 23, unde se afla 
Biblioteca, Fondul documentar, Clubul filatelic , Salonul expozițional, Studio – radio-TV. 
4. Teatru profesionist de proiecte – Liviu Rebreanu -  care are activitate proprie de producție și 
se ocupa de Stagiunea Teatrala Permanenta; 
5. Ansamblul Profesionist Cununa de pe Someș – cu stagiune permanenta şi superba activitate 
a orchestrei, dar și o activitate a dansatorilor profesioniști; 
6. Casa de Cultura Sigmir 
7. Căminele Culturale : Viișoara , Slătinița , Ghinda, Sărata 
8. Proiectele Culturale prin fondurile nerambursabile conform Legii 350/2005; 
10. Uniunea Artiștilor Plastici – expoziții lunare; 
            Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției, aprobat prin 
Hotărârea nr.87/29.06.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcționare al aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Bistrița şi al serviciilor, instituțiilor și întreprinderilor publice , de interes local (art.139 
– art.149), Centrul Cultural Municipal ,,George Coșbuc” Bistrița este instituție publica de cultură, 
spectacole, unitate muzical teatrala, de interes local, cu personalitate juridică, finanțată din 
alocații de la bugetul local şi din venituri proprii, în subordinea Primarului municipiului Bistrița. 
              Această instituție de cultură inițiază şi desfășoară proiecte şi programe culturale în 
domeniul educației permanente ṣi a culturii tradiționale, urmărind: 
• elaborarea unor proiecte atractive şi utile, de educație permanentă; 
• conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunității de  pe raza 
Municipiului Bistrița, precum şi ale patrimoniului cultural național şi universal; 
• păstrarea și cultivarea specificului zonal şi cultural; 



• cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane şi artei interpretative 
profesioniste şi neprofesioniste, în toate genurile – muzical, coregrafic, teatru, şi altele; 
• realizarea şi dezvoltarea schimburile culturale pe plan județean, național şi internațional, toate 
acestea fiind posibile prin organizarea şi desfășurarea unor acțiuni menite să  contribuie la 
cunoașterea valorilor culturii şi artei, respectiv prin prestații culturale şi activități de petrecere a 
timpului liber pentru locuitorii municipiului şi localităților componente, constând în organizarea 
de spectacole artistice, editarea de broșuri şi reviste cu profil cultural-artistic, pliante, afișe, 
programe, CD-uri, DVD-uri, expoziții, filmări şi alte forme de documentare. 
                 Pentru realizarea acestor obiective, instituția noastră, care dispune de resursele 
umane, materiale şi financiare necesare, colaborează cu instituţii de specialitate, organizații 
neguvernamentale, persoane fizice şi juridice din municipiu, județ, din țară sau din afară. 
 
Sinteza activitaţii pe anul  2020 

Anul 2020, pe fondul pandemiei Sars-Cov2 și a restricțiilor impuse de aceasta (stare de 
urgență, stare de alertă, carantină și sistări, respectiv restricționări a diverselor activități inclusiv 
cele culturale), a avut un impact negativ asupra calendarului și desfășurării activităților și 
manifestărilor culturale planificate. 

De la începutul anului până la declararea stării de urgență în data de 17 martie, 
manifestările planificate în această perioadă s-au desfășurat normal. Ulterior unele activități, 
respectiv manifestări au fost anulate, altele au fost modificate și adaptate restricțiilor existente la 
momentul desfășurării acestora. 

Trebuie menționat faptul că mediul online (internetul, rețelele sociale) au avut o 
contribuție decisivă în realizarea manifestărilor ulterioare. 
 
Manifestările culturale ale anului 2020 sunt următoarele: 
1. „Concertul de bobotează” manifestare deja tradițională, în sala mare a Palatului Culturii în 
data de 6 ianuarie 2020 orele 18.00 cu participarea orchestrei Operei din Brașov, dirijată de 
maestrul Ilie Alexandru. Concertul a fost precedat de mesajul de anul nou al primarului 
municipiului Bistrița către bistrițeni.  
2. Ziua Culturii naționale, manifestare dedicată omagierii zilei de naștere a ”luceafărului poeziei 
românești - Mihai Eminescu, în data de 15 ianuarie ora 16,00 cu participarea actorilor Amelia 
Crețiu și Valentin Oncu care au realizat un recital cu fragmente din cele mai frumoase poezii de 
dragoste din creația marelui poet și a trupei SIX MARTINI într-un recital muzical de aproximativ 
60 minute. Cu această ocazie a avut loc lansare de carte ”Reflux de clepsidră” a domnului 
prof.dr. Dorel Cosma, precum și o expoziție internațională de literatură. 
3. În data de 23 ianuarie începând cu orele 10,00 au avut loc două reprezentații ale Teatrului 
”Aureliu Manea” din Turda cu piesa ”Albă ca zăpada și cei șapte Pitici” adresate copiilor din 
municipiul Bistrița. 
4. Ziua unirii - 24 ianuarie, manifestare desfășurată în aer liber în Piața unirii, la bustul 
domnitorului A.I. Cuza. Au participat, Ansamblul profesionist Cununa de pe Someș , membri ai 
departamentului tehnic care au asigurat filmarea și transmisia online pe rețelele sociale a 
manifestării. 
5. În cadrul schimburilor culturale internaționale, pe baza unei invitații, ansamblul profesionist 
”Cununa de pe Someș” a participat (în grup restrâns de 12 persoane) la un festival internațional 
de folclor desfășurat la Assuan în Egipt. 
6. În perioada 9-12 martie 2020, Palatul Culturii a fost gazda unei delegații culturale din Belarus, 
ca răspuns la deplasarea făcută în Belarus în anul anterior. Cu această ocazie delegația din 
Belarus a vizitat Palatul Culturii, galeriile de artă de la ”Casa cu lei” și ”Centrul Documentar. 
7. În perioada 19-21 mai 2020 manifestarea ”Zilele operei - Constantin Pavel” s-a desfășurat 
prin transmiterea (nedifuzarea) unor fragmente din specacolele desfășurate în anii anteriori prin  
intermediul televiziunilor și a rețelelor sociale (Youtube. Facebook). 
8. 1 iunie - Ziua copilului, manifestare dedicată copiilor s-a desfășurat în mediul online prin 
prezentarea unor fragmente din înregistrări din spectacolele anilor anteriori. 
9. Festivalul internațional de poezie - online din data de 10 iunie ora 18,00 a avut loc în mediul 
online, cu participarea scriitorilor din țară și străinătate prin intermediul rețelelor de socializare. 



10. În data de 25 iunie începând cu ora 13.00 în contextul relaxării parțiale a restricțiilor și 
respectarea măsurilor de protecție( distanțare, mască, dezinfectanți),, la Galeriile de artă ”Casa 
cu lei” a avut loc vernisajul a două expoziții și anume ”Metal decorativ elvețian” - colecția Florin 
Coșoiu și ”Metafore vizuale” a lui Lucian Dobârtă. 
11. Caravana folclorică, de asemenea o manifestare online organizată cu sprijinul Asociației 
mondiale de folclor I.G.F. a avut loc în perioada 26-28 iunie 2020, cu participanți (în mediul 
online) din Elveția, Franța, Cipru, Grecia, Italia, Costa Rica, Spania, Turcia, Ucraina, ș.a. 
12. În luna iulie 2020, pe fondul relaxării parțiale a măsurilor anti-covid și a respectării măsurilor 
de protecție, Ansamblul profesionist Cununa de pe Someș, a desfășurat o activitate intensă ce 
a constat în înregistrări și filmări, ce au avut drept rezultat producția unui CD și a unui DVD. 
Acestea au fost lansate simultan cu altă manifestare desfășurată la ”Casa cu lei”, respectiv, 
”Salonul tradițional românesc”. 
13. ”Salon tradițional românesc” expoziție de artă tradițională românească la Galeriile de artă 
”Casa cu lei” unde au fost expuse obiecte de artă tradițională, cu participarea creatoarei de artă 
populară Virginia Linul. 
14. Pe fondul relaxării parțiale și reluării activității artistice cu măsurile se protecție sanitare 
aferente, a început stagiunea teatrală cu reprezentația Teatrului Național din Târgu Mureș, 
”Take Ianke și Cadâr”. 
15. Stagiunea teatrală a continuat cu reprezentația ”S-a întâmplat într-o joi” cu actorul Valentin 
Oncu în data de 01.10.2020. 
16. În cadrul acțiunilor societății Conexiuni a scriitorilor bistrițeni, în data de 12.10.2020, a avut 
loc lansare de carte ”Pe aripile dorului” a a scriitoarei Rus Cristina Mirela, acțiune transmisă pe 
rețelele sociale. 
17. În data de 21.10.2020, Teatrul profesionist de proiecte a prezentat spectacolul ”Impro show 
bis” cu actorii Valentin Oncu, Amelia Creți, Călin Mihail Raojdă, Ioan Alexandru Savu, Miky 
Paicu, spectacol interactiv, transmis pe pagina de Facebook a Palatului Culturii, cu participarea 
activă a publicului. 
18. În data de 10 noiembrie 2020 ora 17,00 domnul prof.dr. Cosma Dorel, a lansat cartea 
”Calitatea timpului”, acțiune transmisă și online, ca parte a acțiunilor Societății Conexiuni a 
scriitorilor bistrițeni. 
19. În cadrul relațiilor culturale internaționale, beneficiind de facilitățile tehnologiei, în data de 21 
noiembrie 2020 ora 17.00, pe Facebook a a avut loc manifestarea ”Intercambio cultural - 
schimb cultural” între Palatul Culturii Bistrița și Centrul cultural Quiexumes dos pinos Ourense 
din Spania cu muzică, poezie, arta, folclor, adaptate condițiilor de desfășurare online. 
20. În perioada 26-27 noiembrie 2020 a avut loc ”Festivalul internațional de literatură și teatru 
Liviu Rebreanu” manifestare desfășurată exclusiv online, în condițiile instituirii măsurilor de 
carantină în municipiul Bistrița. Manifestarea a avut în program expoziții de fotografii pentru 
copii și tineret, transmisii online a pieselor pentru copii ”Frumoasa și bestia, Vârtelnița 
fermecată”, pentru publicul matur a pieselor de teatru ”Un bărbat ți mai multe femei, S-a 
întâmplat într-o joi”, s-a citit literatură românească și străină, cu participarea, prin intermediul 
rețelelor sociale, scriitorilor români și străini și expoziție de carte transmisă on line. 
21. 1 Decembrie - Ziua națională a Românei, în condițiile stricte impuse de carantinarea 
municipiului Bistrița, a fost omagiată printr-un ”concert extraordinar dedicat Zilei Naționale a 
României” transmis exclusiv online pe pagina de Facebook, cu Ansamblul profesionist Cununa 
de pe Someș și Sava Negrean Brudașcu. Eveniment transmis și de către televiziunile locale. 
22. În perioada 23-26 decembrie 2020 între orele 17-20 a avut loc manifestarea ”Caravana de 
Crăciun”, acțiune inedită care a inclus deplasarea a două microbuze și o platformă echipată cu 
ecrane și amplificatoare în localitățile aparținătoare și diverse zone ale municipiului Bistrița unde 
au fost prezentate proiecții cu colinde și tradiții românești de Crăciun și Anul Nou. Prin ineditul 
ei, având în vedere restricțiile impuse de pandemia Covid-19, manifestarea s-a bucurat de un 
real succes. În cadrul acestei manifestări în 26 decembrie 2020, în curtea protopopiatului 
ortodox a fost instalat un ecran pe care a fos proiectat un concert de colinde începând cu ora 
12.00. 
23. Din punct de vedere al activităților culturale, anul 2020 se încheie în data de 29 decembrie 
cu  ”Online lansare de revistă și carte”, prin lansarea revistei Conexiuni,  și a cărții ”Antologie 



româno-australiană”. Această acțiune a prilejuit și lansarea cărții ”În ițari și fără mască” a 
scriitorului Menuț Maximian. 

Începând cu luna Iulie a anului 2020 – chiar daca au fost vremuri in care corona virusul a 
pus stăpânire pe întreaga lume, cultura trebuie sa fie unul din segmentele prezente in fata 
noastră care trebuie sa ne aducă mângâiere sufletului, astfel s-au realizat, pe platformele, on-
line emisiunile zilnice sau săptămânale:  
- „Cinci minute teatrale” 
- „Cinci minute de poezie” 
- „Cinci minute de folclor” 
- „Una pe zi „  - lucrări artistice-grafice 
- Povesti pentru copii – Teatru pentru copii si tineret Alexandru Misiuga. 

In cursul anului 2020 s-au realizat doua reviste: Revista Conexiuni Literare si Revista 
Conexiuni Magazine Nr.42/43 cat si doua antologii Antologia romano-australiana si „Antologie in 
pandemie„ a scriitorilor bistrițeni (realizare, editare, printare).  

Declararea stării de urgență în contextul pandemiei Covid-19, declararea stării de alertă 
cu prelungirile ulterioare, aplicarea măsurilor de combatere a pandemiei (dezinfectare, masca 
obligatorie, distanțarea socială), cu restricționări și relaxări și parțiale, introducerea carantinei 
pentru municipiul Bistrița, precum și trecerea în șomaj tehnic în perioadele 08.04 - 14.05.2020, 
19.05-31.05.2020 și 19.11-02.12.2020, au determinat schimbări importante privind 
desfășurarea manifestărilor culturale, adaptate noilor condiții, prin utilizarea intensă a 
mijloacelor mass-media și a rețelelor sociale în mediul online. 
 
Bugetul aprobat  pentru  anul  2020 

Conform H.C.L. 195/23.12.2020 privind  aprobarea bugetului de venituri  şi                                        
cheltuieli al municipiului Bistrița 

Total venituri în mii lei - 5098 mii pentru cele 2 secțiuni. 
Secțiunea  Funcționare - 5080 mii lei  
Secțiunea  Dezvoltare - 18 mii lei 
Venituri proprii - 63 mii lei 

 Realizat la 31 decembrie 2020  pe cele 2 secțiuni - 6665 mii lei  total cheltuieli din care : 
Secțiunea funcționare -  5080  mii lei    
Secțiunea dezvoltare - 18  mii lei    

       Regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de 
interes general, conform Legii 350/2005, privind aprobarea proiectelor care vor beneficia de 
cofinanțare de la bugetul local al Municipiului Bistriṭa, va prezentam mai jos centralizatorul 
contractelor de finanţare nerambursabilă:   
 
Domeniul „Cultură”: 
1. Ciornei Gabriela Florentina - 30 de ani de presă liberă în Bistrița – Năsăud, Răsunetul – cel 
mai știut ziar, Suma finanțata - 15.000 lei, Valorificarea materialului documentar specific 
evenimentului cunoașterii si promovării istoriei administrative, multiculturale si multietnice a 
orașului Bistrița prin intermediul presei si a publicaților apărute in aceasta perioada. Număr de 
cârtii de realizat editat si tipărit – 300 buc. Număr de cârtii de realizate - editate si tipărite – 300 
buc 
2. Gaiu Corneliu - Fereastră spre trecut – Bistrița romană, Suma finanțata - 9.600 lei, 
Valorificarea istoriei locale prin intermediul unei monografii ce va putea fi utilizată atât în scop 
educațional, cultural și științific, Promovarea turistică a localității prin evidențierea mărturiilor 
istorice referitoare la perioada romană a municipiului, insuficient cunoscute până acum, 
Integragrarea zonei în cunoașterea vieții romane rurale din provincia romană Dacia, Editare 
studiu științific-  150 ex. Volum format A4 
Organizare eveniment de lansare a cărții - 1 eveniment organizat pentru lansarea volumului 
„Fereastră spre trecut - Bistrița romană” cu participarea celor interesați de tematică - 60 
materiale publicitate (10 afișe și 50 de invitații) 
Difuzarea cărții spre bibliotecile școlare, biblioteci publice și persoane fizice- 1 tabel de 
distribuție a cărții Editare studiu științific - 150 ex. Volum format A4 



Difuzarea cărții spre bibliotecile școlare, biblioteci publice și persoane fizice - 1 tabel de 
distribuție a cărții 
3. Ecedi Marin - Bistrița te iubește!, Suma finanțata - 15.000 lei, Punerea in valoare a 
patrimoniului cultural local 10.000 de pliante si exponate foto cu imagini ale Bistriței de ieri si de 
azi-organizate in 10.000 de pliante si exponate foto cu imagini ale Bistriței de ieri si de azi 
4. Nicolae Feier - Părinții neamului românesc, pagini vechi ale istoriei, religiei și mitologiei 
românilor, Suma finanțată - 15.000 lei, Valorificarea materialului documentar specific 
evenimentului cunoașterii si promovării spiritului multicultural si multietnic al zonei si orașului 
Bistrița, Număr de cărții de realizat – 300 buc Număr de cărții realizate – 300 buc 
 
Obiectivele propuse pentru anul 2021 
1. Asigurarea, dezvoltarea, motivarea resurselor umane în cadrul instituției în vederea realizării 
cu maximă eficiență a obiectivelor acesteia și satisfacerea nevoilor angajaților; 
2. Creșterea eficienței și eficacității personalului; 
3. Asigurarea condițiilor privind formarea și perfecționarea angajaților în scopul dezvoltării 
competențelor cheie, care să permită acestora să performeze sarcini aferente unor posturi 
prezente sau viitoare, potrivit prevederilor legale; 
4. Creșterea capacității de inovare, rezolvare a problemelor și dezvoltare a instituției; 
5. Previzionarea evoluției financiare a instituției raportat la perioada de management corelată cu 
resursele financiare necesare de alocat din subvenții/alocații bugetare acordate instituției de 
către consiliul local; 
6. Creșterea veniturilor proprii și a surselor atrase în totalul bugetului de venituri al instituției; 
7. Proiecția ponderii subvențiilor  în totalul bugetului de venituri al instituției; 
8. Proiecția evoluției veniturilor proprii realizate din activități conexe și complementare activității 
de bază; 
9. Previzionarea evoluției veniturilor propuse a fi atrase, cu menționarea surselor vizate; 
10. Măsuri de eficientizare a cheltuielilor; 
11. Proiecția cheltuielilor efectuate din subvenții /alocații bugetare; 
12. Previzionarea evoluției cheltuielilor (separate pentru cheltuieli de personal și cheltuieli de 
bunuri și servicii) în totalul cheltuielilor și definirea surselor și procentelor de finanțare; 
13. Previzionarea cheltuielilor de capital ale instituției și definirea surselor şi procentelor de 
finanțare; 
14. Proiecția evoluției costurilor aferente proiectelor și programelor propuse prin realizarea de 
previziuni financiare privind investițiile preconizate în proiecte, pe întreaga perioadă de 
management; 
15. Stabilirea principalelor obiective rezultate din strategia de dezvoltare adoptată la nivelul 
municipiului (după caz); 
16. Prioritizarea activităților pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategie; 
17. Realizarea unor parteneriate în plan intern și internațional care să conducă la realizarea 
obiectivelor; 
18. Întărirea capacității instituționale și de administrare a programelor, acțiunilor și activităților 
cultural-educative; 
19. Propuneri de modificare/completare a documentelor interne de organizare și funcționare 
(ROF; ROI). 
Alte obiective pentru anul 2021: 
I. Creșterea participării cetățenilor la viața culturală bistrițeană: 
- Sprijin pentru participarea cetățenilor la o viață culturală și artistică atractivă în municipiu; 
- Încurajarea diversificării ofertanților culturali activi în mediul urban prin înființarea unor noi 
formații, ansambluri, coruri, fanfare etc; 
- Sprijinirea activităților culturale dedicate comemorării, serbării, păstrării memoriilor culturale 
colective; 
- Sprijinirea schimburilor culturale în județ, în municipiu și străinătate; 
- Promovarea folclorului autentic prin concursuri și evenimente culturale etalon; 
II. Îmbunătățirea infrastructurii culturale pe întreg teritoriul municipiului: 
- Funcționali zarea, reabilitarea și punerea în valoare a spațiilor culturale existente; 



- Identificarea și punerea în valoare a altor spații neconvenționale cu potențial cultural (parcuri, 
cartiere, piețe publice, cadru natural etc); 
- Dotarea instituțiilor din subordine cu echipamente se mijloace moderne care să asigure un 
standard ridicat de calitate, ofertei culturale. 
- Facilitarea diversificării serviciilor conexe ale instituțiilor culturale subordonate: Cămine 
Culturale, Casa cu Lei, Centrul documentar expozițional 
III. Informarea constantă a cetățenilor privind oferta culturală bistrițeană 
- Promovarea activă a ofertei culturale prin canalele media cu accesibilitate mare la cetățeni 
(audio-video, internet, materiale promoționale, alte forme de promovare); 
- Dezvoltarea de facilități pentru promovarea ofertei culturale (spații de promovare); 
- Armonizarea ofertei culturale a diferitelor instituții în vederea evitării suprapunerilor de 
evenimente culturale;  
- Realizarea de materiale de promovare, publicații, albume, cărți poștale, CD, DVD, filme 
documentare etc care să promoveze valorile culturale bistrițene. 
IV. Sprijinirea activiștilor culturali în vederea realizării unei oferte culturale diversificate, 
atractive, inovatoare şi de calitate: 
1. Sprijin pentru realizarea unei oferte culturale diversificate, atractive, inovatoare şi de calitate: 
- Dezvoltarea programului “Cetate culturală” prin realizarea de spectacole, concerte, expoziții la 
sediul nostru ṣi în alte locații ale municipiului; 
- Sprijin pentru încurajarea culturii scrise în municipiul Bistrița; 
- Publicarea unor cărți, reviste culturale, monografii, etc.; 
- Lansări de cărți, întâlniri cu autorii, lectură de carte la sediu şi alte spații; 
- Activități de prezentare a bibliotecii Centrului documentar expozițional - Sprijinirea dezvoltării 
artelor vizuale; 
- Sprijin pentru realizarea unor spatii de producție şi expoziționale 
- Sprijin pentru realizarea unor expoziții pentru promovarea artiștilor plastici bistrițeni- Casa cu 
Lei; 
- Sprijinirea realizării unor târguri şi festivaluri în municipiu. 
2. Încurajarea diversității culturale prin finanțarea acțiunilor culturale realizate de ONG-uri şi alte 
organizații culturale ale minorităților naționale active în domeniul culturii şi artei , prin proiectele 
nerambursabile cu privire la Legea 350 /2005. 
3. Dezvoltarea profesională a personalului angajat în cultură 
- Participarea personalului la cursuri de formare specifice; 
- Optimizarea structurii personalului; 
- Acordarea anual de premii și diplome personalităților culturale/artiștilor remarcabili/formațiilor 
artistice/instituțiilor/organizațiilor pentru cele mai remarcabile realizări și titlul de “Cavaler de 
Onoare” al culturii bistrițene. 
4. Realizarea unui mediu favorabil dezvoltării ofertei culturale pe întreg teritoriul municipiului - 
Ziua Culturii Naționale 
- Încurajarea parteneriatelor între Centrul Cultural Municipal și autoritățile locale şi județene 
pentru finanțarea unor evenimente culturale comune; 
- Dezvoltarea de parteneriate între Centrul Cultural Municipal și reprezentanți ai educației, 
turismului și mass-mediei pentru realizarea de evenimente culturale comune; 
- Realizarea de coproducții, colaborări și cooperări între instituțiile şi organizațiile culturale; - 
Sprijinirea realizării de turnee și caravane culturale în țară şi străinătate. 
V. Sprijinirea dezvoltării armonioase a tinerei generații prin accesul la programe de educație 
culturală. 
VI. Sprijinirea realizării de către activiștii culturali a unor programe de educație culturală pentru 
copiii și tinerii aflați în grădinițe, scoli, universități și/sau în alte tipuri de instituții sau organizații 
etc. Teatrul de păpuși Alexandru Misiuga 
- Realizarea unor lecții de educație privind cultura și istoria locală, întâlniri cu personalități 
culturale în incinta instituțiilor culturale. 
- Sprijin pentru activitatea trupelor, ansamblurilor, formațiilor, revistelor , a cenaclurilor și tinerilor 
din municipiu. 



- Sprijinirea afirmării tinerelor talente prin organizarea sau participarea la festivaluri și concursuri 
naționale și internaționale. 
- Susținerea taberelor de educație și creație culturală pe parcursul vacanțelor școlare. 
VII Conservarea, protejarea şi valorificarea, prin turism cultural, a patrimoniului bistrițean ca 
formă de expresie a multiculturalității acestei zone: 
-  Serbările Medievale 
- Punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil al municipiului Bistrița; 
- Valorificarea patrimoniului cultural spiritual, a tradiției şi creației populare; 
- Realizarea de studii, cercetări, monografii etc. privind patrimoniul cultural spiritual bistrițean; 
 - Încurajarea şi promovarea meșteșugurilor tradiționale – târguri; 
- Încurajarea păstrării autenticității obiceiurilor şi portului tradițional – expoziții; 
- Încurajarea dialogului intercultural prin sprijinirea promovării patrimoniului cultural în acțiuni 
culturale realizate în parteneriat între instituții, organizații, uniuni de creație, etc. 
- Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor asupra importanței acțiunii lor în păstrarea, 
conservarea și restaurarea bunurilor de patrimoniu; 
- Valorificarea patrimoniului cultural bistrițean prin promovarea turismului cultural; 
- Dezvoltarea unor trasee de vizitare și a unor evenimente culturale atractive, din punct de 
vedere turistic; 
- Promovarea activă a municipiului Bistrița ca destinație turistică atractivă la târguri de turism 
naționale și internaționale 
VIII Susținerea afirmării culturii bistrițene la nivel regional, național şi internațional: 
- Sprijin pentru realizarea de evenimente culturale, schimburi culturale, colaborări, coproducții, 
conferințe etc cu impact la nivel regional, național şi internațional; 
- Promovarea internațională a culturii bistrițene prin colaborare cu mediul de afaceri, 
participarea la schimburi economice și comerciale, târguri etc; 
- Sprijin pentru integrarea ofertanților culturali bistrițeni în rețele culturale internaționale; 
-  Afirmarea și participarea în cadrul unor organizații, rețele, naționale, regionale și/sau 
internaționale; 
- promovarea și susținerea actului creator original - promovarea diversității etnoculturale.  
IX. Îmbunătățiri ale spațiilor: modificări, extinderi, reparații, reabilitări, după caz. 

Manifestări propuse pentrui anul 2021: 
 

Nr. 
Crt. 

Manifestări Data / Perioada 

1 Ziua Culturii Naționale - univers eminescian, proiecție, muzică și 
poezie - OnLine (în colaborare cu Ministerul Culturii) 

15 ianuarie 

2 ”Ziua Unirii'' - marcarea zilei de  24 ianuarie 1859, Ziua Unirii 
Principatelor Romane cu Tara Românească  - OnLine 

24 ianuarie 

3 Expoziții de artă plastică, artă populară, obiecte artizanale, ateliere, 
etc. (în colaborare cu școlile de artă, colecționari, meșteri, etc.) - 
spațiile expoziționale Casa cu Lei 

martie - 
decembrie 

4 ”Young Fest” - Ziua Tineretului - concerte de muzică, stand-up 
comedy, concursuri, workshop-uri de dans, proiecții de film, arte 
stradale - Pădurea Schullerwald (promovarea artiștilor locali / 
debuturi / colaborări cu școlile din Bistrița) 

mai 

5 Bistrița Music Fest  2021 (concerte de muzică pop/dance/rock/jazz 
etc.  - pe pietonal - cu consultarea preferințelor comunității locale) - 
împreună cu o caravană de street-food și expoziție auto-moto 

august 

6 Stagiune teatrală - spectacole de teatru în sală sau stradale - Teatrul 
Profesionist de proiecte ”Liviu Rebreanu” - bistrița  în colaborare cu 
alte teatre și actori profesioniști 

martie - 
decembrie 

7 Stagiune de muzică clasică - concerte de muzică clasică cu 
filarmonici, orchestre și artiști în Biserica Evanghelică / pietonal / sala 
de spectacole a instituției  

martie - 
decembrie 

8 Teatru pentru copii - stagiune de spectacole pentru copii și animații martie - 



stradale  - Teatrul de păpuși ,,Alexandru Misiuga" și invitați / 
colaborări   

decembrie 

9 Promovarea Municipiului Bistrița în cadrul manifestarilor 
internaționale (muzică, dans, tradiții, expoziții de artă plastică și artă 
populară) 

martie - 
decembrie 

10 Festivalul International de Teatru si Literatura ,,Liviu Rebreanu" 
ediția a XV -a (târg de carte, lansări, lecturi, teatru) 

noiembrie 

11 ,,Deșteaptă-te Romane" manifestări cultural-artistice dedicate zilei de 
1 Decembrie - Ziua Națională a României 

decembrie 

12 Târg de Crăciun - programe de colinde și tradiții specifice sărbătorilor 
de iarnă în cadrul târgului de crăciun de pe pietonal ( în colaborarea 
cu școlile din municipiu și ansamblurile din județ) 

decembrie 

13 Revelion pe pietonal, 2021 - concert de muzică și focuri de artificii decembrie 

14 Participări la simpozioane (schimburi de experiența, întruniri de 
specialitate, dezbateri pe tematici culturale la nivel național sau 
internațional 

trimestrial 

15 Centrul documentar expozițional - lansări, editări de carte, simpozion 
- dezbateri tematice, saloane muzical - literare, audiții - scriitori locali 
și invitați 

periodic 

16 Conexiuni" - Revista Centrului Cultural Municipal ,,George Coșbuc" 
Bistrița - realizare, editare, printare (on-line / off-line) 

periodic 

 
 

OCOLUL SILVIC MUNICIPAL 
 
 

Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A – este o structura de utilitate publica, cu specific 
silvic, care funcționează din data de 03.07.2009 in subordinea Consiliilor locale ale municipiului 
Bistrița și comunei Livezile. 

Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A. are ca scop gospodărirea unitară, în 
conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice și a celor pastorale, ale normelor de regim 
silvic, a fondului forestier proprietate publică a municipiului Bistrița și a Comunei Livezile, în 
vederea creșterii contribuției pădurilor la îmbunătățirea condițiilor de mediu și la asigurarea 
economiei cu lemn, cu alte produse ale pădurii și cu servicii. 
 Ocolul Silvic al municipiului Bistrița R.A. are ca obiect de activitate aplicarea strategiei 
naționale în domeniul silviculturii și acționează pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea 
durabilă a fondului forestier proprietate publică a municipiului Bistrița și a Comunei Livezile, pe 
care îl administrează precum și a celorlalte produse specifice fondului forestier, potrivit 
reglementărilor legale, în condiții de eficientă economică.  

Produsele specifice fondului forestier, precum și celelalte bunuri care se  realizează din 
acesta și se valorifică sunt: produsele lemnoase principale, conservare, secundare, accidentale 
și de igienă ale pădurii precum și cele obținute prin prelucrarea acestora (cherestea, grinzi etc.); 
alte produse lemnoase: arbori și arbuști ornamentali, răchită, puieți forestieri, diferite bunuri și 
produse din lemn; produse nelemnoase specifice din fondul forestier proprietate a municipiului 
Bistrița și a Comunei Livezile cum sunt: vânatul din cuprinsul fondului de vânătoare pe care îl 
gestionează. 
         De asemenea gestionează și organizează pășunatul în fondul pastoral al municipiului 
Bistrița și asigură paza pășunilor împădurite și a celor cu arbori aplicând prevederile 
amenajamentelor pastorale, având ca obiectiv principal  realizarea unor pășuni productive, 
astfel încât funcțiile economice ce li se atribuie să poată fi îndeplinite cu maximum de eficientă 
și continuitate; asigură existenta unei compoziții floristice în raport cu cerințele economice și 
condițiile staționale, cu o capacitate de pășunat ridicată, o stare de vegetație bună și un 
pășunat organizat. 
 În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 conducerea executivă a regiei a fost asigurată de 
ing. Anca Emil Titus în calitate de Șef Ocol pe baza contractului de mandat. 



 În vederea executării mandatului, șeful de ocol a întocmit un plan de management pe 
perioada mandatului aprobat de consiliul de administratie al Regiei cuprinzând strategia de 
conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță . 
 
a) Activitatea de exploatare silvică  

Activitatea  Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A. are ca scop gospodărirea unitară 
în conformitate cu amenajamentele silvice și a celor pastorale, a normelor de regim silvic, și, 
are ca obiect de activitate aplicarea strategiei naționale în domeniul silviculturii conservării și 
dezvoltării fondului forestier proprietatea municipiului Bistrița și a comunei Livezile.  

 

Masa lemnoasa valorificata Bistrita Livezile Total ocol 

  Volum mc Volum mc Volum mc 

Agenti economici  4790 2740 7530 

Populatie si nevoi locale 4539 5226 9765 

Total 9329 7966 17295 

Cultura si regenerarea 
padurilor 

      

Lucrarea Suprafata 
ha 

Puieti 
buc 

Suprafata 
ha 

Puieti 
buc 

Suprafata 
ha 

Puieti 
buc 

Impaduriri integrale 3,33 17700 0,56 2800 3,89 20500 

Completari 2,18 10900 1,24 6300 3,42 17200 

Mobilizari sol 9,17 - 4,61 - 13,78  

Descoplesiri 27,39 - 1,90 - 29,29  

Ajutorare Regenerări 
Naturale 

4,34 - 1,00 
- 5,34  

TOTAL 46,41 28600 9,31 9100 55,72 37.700 

Intretinerea culturilor tinere 140,36  71,60  211,96  

Degajari 32,28  3,48  35,76  

Curatiri 19,74  68,12  87,86  

 Rărituri 88,34  -  88,34  

 
b) Activitatea de pază a fondului forestier  se prezintă astfel: 
 

Situatia  infractionala si contraventionala 

 Nr. Valoare Nr. Valoare Total 

Nr. Valoare 

Infractiuni 3 9121,762 1 3099,37 4 12221,132 

Contraventii 7 5362,278 3 2041,692 10 7403,97 

 
În anul 2020 personalul silvic cu atribuții privind paza pădurilor Primăriei municipiului 

Bistrița și Primăriei com. Livezile a întocmit un număr de  10 Procese-verbale de constatare a 
contravenției silvice și un număr de 4 Proces-verbal de constatare a infracțiunii silvice, cu 
valorile pagubelor aferente, conform tabelului arătat mai sus. 
Procesele verbale au fost întocmite în raza cart. Sărata, Viișoara, Sigmir și a localităților  
Cușma, Vl. Poienii, Josenii Bârgăului, Dorolea și Livezile, care sunt locuite în majoritate de 
cetățeni de etnie romă și unde se comit cele mai multe sustrageri de material lemnos. 
           Față de anul 2019 când s-au întocmit un număr de 13 Procese-verbale de constatare a 
contravenției silvice și 5 Procese-verbale de constatare a infracțiunii silvice, se observă o 
ușoară scădere a activităților ilegale privind sustragerea de material lemnos din păduri, dar 
aceste activități au fost stopate cu promptitudine de către personalul silvic al ocolului.  



În activitatea de pază și protecție a fondului forestier, personalul silvic cu atribuții privind 
paza pădurilor a fost ajutat și de către polițiști din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud și IJJ Bistrița-
Năsăud, cu care sperăm  la o colaborare bună și în viitor. 
 
c) Activitatea pastorală           
         În baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.59/27.03.2020 s-a organizat  
ieșirea la pășunat pe pajiștile proprietatea municipiului Bistrița după cum urmează :  
 Animalele din speciile ovine și caprine începând cu 24.04.2020  iar animalele din speciile 
bovine și cabaline începând cu 01.05.2020, durata sezonului de pășunat fiind cuprins între 
24.04 si 30.10.2020. Au fost eliberate "Autorizațiile de pășunat" pentru toți utilizatorii 
suprafețelor de pajiști care au încheiate contracte de închiriere valabile. 
         În conformitate cu prevederile înscrise în " Contractului de mandat" nr.996 / 16.04.2019 / 
80 / E / 08.05.2019, cu titlu oneros în valoare de 35.000 lei anual,  Ocolul silvic al municipiului 
Bistrița trebuie să urmărească executarea "Contractelor de închiriere" a suprafețelor de pajiști 
proprietatea municipiului Bistrița în ceea ce privește : 

a) respectarea datei de începere a pășunatului și de încheiere a sezonului de pășunat; 
b) practicarea unui sistem de pășunat adecvat; 
c) respectarea încărcăturii de animale aprobate; 

      d) executarea lucrărilor pentru întreținerea suprafețelor de pajiști și a utilităților zoo     
pastorale, conform graficului de execuție, pe parcursul perioadei de închiriere 
     e) respectarea bunelor condiții agricole și de mediu 
     f)folosirea rațională a apei la adăpătorile cu apă contorizată 
     g) determinarea producției de masă verde pe fiecare trup și parcelă închiriate, în piețele de 
probă amenajate, 
     h) eliberarea anuală ,înaintea începerii sezonului de pășunat a "Autorizațiilor de pășunat" 
pentru fiecare titular de contract 
      Au fost efectuate în acest sens deplasări în toate trupurile de pajiști ,din municipiul Bistrița și 
localitățile componente, punându-se accent pe  verificarea efectivelor de animale, modul în care 
s-a efectuat fertilizarea cu îngrășăminte organice prin târlire și stadiul efectuării lucrărilor de 
întreținere pe suprafețele de pajiști și la utilitățile zoo pastorale. 
      Comisia stabilita prin dispoziția primarului a efectuat determinarea  producției  de masă 
verde pentru fiecare parcelă de pajiște închiriată,  conform metodologiei în vigoare. De 
asemenea s-a asigurat montarea apometrelor și reluarea furnizării apei pentru animale, de la 
rețeaua Aqua Bis în pășunea  Ghinda, municipiul Bistrița.  
      
d) Activitatea  Fondului de vânătoare 

RPL Ocolul silvic al Municipiului Bistrița RA deține licența de gestionare a faunei 
cinegetice nr: 246/25.03.2010, iar în baza prevederilor art: 8 alin. 2 lit, a din Legea vânătorii și a 
protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale 
Ordinului ministrului mediului si pădurilor nr. 1221/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și în conformitate cu Referatul nr:218730/14.06.2011 al Direcției Generale 
Păduri, referitor la rezultatele finale privind atribuirea directă a fondurilor cinegetice pentru 
gestionarii propuși de către proprietarii de terenuri, anexa nr. 1 poziția nr. 41, a obținut dreptul 
de gestionare a faunei cinegetice din cadrul Fondului cinegetic nr. 24 denumit Cușma. 

În urma celor arătate mai sus I.T.R.S.V. Cluj-Napoca, prin reprezentanții săi legali in 
calitate de administrator a încheiat cu RPL Ocolul silvic al Municipiului Bistrița RA contractul de 
gestionare a faunei cinegetice din fondul cinegetic nr. 24 denumit Cușma nr: 34/06.07.2011, pe 
o perioadă de 10 ani, iar la data de: 01.08.2011 s-a încheiat procesul-verbal de predare-primire 
nr: 1372/01.08.2011, dată cu care RPL Ocolul silvic al Municipiului Bistrița RA a început paza, 
ocrotirea și gestionarea faunei cinegetice din cadrul Fondului cinegetic nr:24 Cușma. 

In anul 2018 odată cu modificarea legislației în domeniu, valabilitatea contractului arătat 
mai sus a fost modificata de la 10 ani la 16 ani, respectiv de la data de 06.07.2011 până la data 
de 06.07.2027, conform Actului adițional nr.6/21.12.2018.  

Suprafața Fondului cinegetic nr:24 Cușma este de:13.293 ha din care 12.660 ha 
productivă cinegetic și care se împarte după cum urmează: Pădure: 2510 ha, Arabil, fânețe, vii, 



livezi:7230 ha, Pășuni: 2920 ha, Luciu de apă: 46 ha și Suprafața neproductivă cinegetic: 587 
ha. 

Pe această suprafață, în urma evaluării efectivelor de vânat din primăvara 2020 se află 
următoarele specii de vânat la care vânătoarea este permisă după cum urmează: Cerb 
comun:52 buc, Căprior:81 buc, Mistreț: 32 buc, Iepure: 47 buc,Fazan:118 buc, Urs: 26 buc. 
Lup: 0 buc și Pisica salatică:0 buc. 

În baza evaluării efectivelor s-a obținut următoarea cotă de recoltă: Cerb comun:4 
buc(1buc.mascul trofeu,2buc. mascul selecție și 1buc femele/tineret.), Căprior:8 buc (2 buc 
mascul trofeu 4 buc mascul selecție și 2 buc femele/tineret), Mistreț:9 buc., Rate:10 buc, 
Fazan:15 buc, Iepure:5buc. 

Pentru speciile strict protejate(Urs, Lup si Pisica sălbatică) în anul 2020 OSM Bistrița RA 
nu a obținut derogare pentru recoltarea  unui urs, deși am solicitat aceasta derogare, fapt care a 
dus la  o diminuare semnificativa a venitului în activitatea de vânătoare, acest fapt s-a datorat și 
situației epidemiologice din toată tara, activitatea de vânătoare nu s-a putut desfășură în condiții 
bune din cauza restricțiilor impuse de această situație.  

În urma obținerii cotei de recoltă s-a putut întocmi bugetul de venituri și cheltuieli pe linie 
de vânătoare la tarifele aprobate de Hotărârea C.A. nr.8/30.06.2014. 

Tarifele cuprinse în Hotărârea C.A. nr.8/2014 se află pe site-ul  Ocolului silvic al 
Municipiului Bistrița RA. 

Recoltarea speciilor de interes cinegetic aprobate se realizează de către vânători români 
și străini în funcție de solicitări. 

Deși pentru anul 2020 activitatea de vânătoare s-a desfășurat cu dificultate datorită 
pandemiei și neobținerea derogării pentru specia urs, aceasta activitate s-a încheiat cu profit. 

Operațiunile economice derulate ca urmare a activităților desfășurate au fost înregistrate 
în evidența contabilă a regiei în conformitate cu legislația în vigoare. 

În anul 2020 Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A. a realizat indicatorii de performanță 
financiari după cum urmează : 

 

Nr. crt. Denumire indicator Realizat luna 
1-12 

1 Rata lichidității curente 6,52 

2 Durata de recuperare a creanțelor 14,43 zile 

3 Durata de rambursare a datoriilor* 33,17 zile 

4 Creșterea profitului – Marja de profit 3,80 % 

5 Cheltuieli la 1000 lei venituri 959 lei 

6 Creșterea cifrei de afaceri-Rata creșterii cifrei de afaceri 39,62 % 

 
           În anul 2020 valorificarea masei lemnoase către agenți economici a fost greoaie datorită 
restângerii cererii de material lemnos pentru industrie, scăderii prețurilor oferite pentru 
materialele lemnoase precum si cresterea cheluielilor rezultate în special in urma unei crize 
economice datorate pandemiei.Valorificarea busteanului de gater de gorun si fag exploatat  la 
drum auto prin licitatie s-a facut la pretul de pornire la licitatie, in urma negocierii directe, oferta 
fiind foarte redusa. 

În perioada martie-iunie 2020 la licitatiile de masa lemnoasa cu lemn exploatat la drum 
auto organizate de ocolul silvic nu s-a prezentat nici un agent economic sau daca s-au prezintat 
nu s-au inscris la licitatie motivând imposibilitatea de a livra mai departe masa lemnoasa pentru 
industria lemnului deoarece majoritatea fabricilor au lucrat la capacitate redusa sau chiar au fost 
inchise. Din acest motiv s-au creat stocuri de masa lemnosa la drum auto fiind nevoiti sa 
reducem activitatea de exploatare a lemnului pentru agenti economici si sa valorificam lemn de 
foc in diferite faze (fasonat, scos, apropiat) catre populatie. Din acest motiv, realizarea 
veniturilor la buget a avut de suferit nerealizandu-se in totalitate profitul prognozat. S-au realizat 



in schimb și depasit lucrarile de intretinere a fondului forestier respectiv, împaduriri, mobilizari 
sol, descoplesiri, ajutorarea regenerarii naturale, degajari, curatiri, rarituri. 

Contul de profit și pierdere al Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A. în anul 2020 se 
prezintă astfel: 

- Venituri totale din care: - 4.104.139  lei; 
- Venituri Bistrița - 2.497.436 lei  
- Venituri Livezile - 1.606.703  lei  
- Cheltuieli totale din care: - 3.940.288  lei; 
- Cheltuieli Bistrița - 2.460.441  lei 
- Cheltuieli Livezile - 1.479.847  lei 
- Profit brut total din care: - 163.850  lei; 
- Profit Bistrița -  36.995  lei 
- Profit Livezile - 126.855  lei 
- Impozit pe profit total din care: - 25.205  lei; 
- Impozit pe profit Bistrița - 5.923   lei 
- Impozit pe profit Livezile - 19.282  lei 
În anul 2020, Ocolul Silvic al municipiului Bistrița a întocmit și trimis la APIA, 

documentația tehnică pentru Măsura 15.1 Servicii Silvo-Mediu, urmând ca Primăria municipiului 
Bistrița să încaseze  aprox. 94000 euro/anual, pentru o perioadă de 5 ani. Sprijinul acordat în 
cadrul acestui pachet este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea 
de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile 
suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare 
pe o perioadă de 5 ani. Pierderile de venit în cadrul Pachetului 1 se referă la volumul de lemn 
aferent produselor de igienă care nu se recoltează pe o perioadă de cinci ani în zona de liniște 
și patru ani în restul suprafeței angajate, pe care sunt planificate lucrări de rărituri, tăieri de 
igienă, precum și cel aferent produselor rezultate din tăieri de conservare.  
          Urmare a aprobării prin notificare nr.155/26.11.2020 de catre APIA a acestei masuri, 
municipiul Bistrita, în calitate de proprietar, va încasa pentru anul 2020, suma de 94000 euro, 
fiind compensate astfel pierderile cauzate de pandemie.    
      
 

SERVICIUL AUDIT INTERN 
              
      Obiectivul general al auditului intern este de îmbunătăţirea managementului  structurilor 
auditate prin furnizarea de: 
a) activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale 
elementelor probante, efectuate cu scopul de a furniza structurilor auditate o evaluare 
independentă şi obiectivă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de 
guvernanţă; 
b) activităţi de consiliere, menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele de 
guvernanţă din cadrul entităţilor auditate, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi 
manageriale; 

Obiectivele activităţii de audit public intern vizează evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor 
de management al riscului, de control şi de guvernanţă, precum şi nivelurile de calitate atinse în 
îndeplinirea responsabilităţilor, cu scopul de: 
 a) a oferi o asigurare rezonabilă că acestea funcţionează cum s-a prevăzut şi că permit 
realizarea obiectivelor şi scopurilor propuse; 
 b) a formula recomandări pentru îmbunătăţirea funcţionării activităţilor primăriei în ceea ce 
priveşte eficienţa şi eficacitatea.     

Serviciul Audit intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, 
următoarele: 
a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de primărie din momentul 
constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a 
fondurilor provenite din finanţare externă; 
b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; 



c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de 
bunuri din domeniul privat al statului sau al primăriei; 
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al primăriei; 
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, 
precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 
f) alocarea creditelor bugetare; 
g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
h) sistemul de luare a deciziilor; 
i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
j) sistemele informatice. 

Obiectul de activitate al Serviciului Audit Intern este de a acorda consiliere şi asigurări 
privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă, 
contribuind la obţinerea plusvalorii şi oferirea de  recomandări pentru îmbunătăţirea acestora.     

Serviciul Audit intern asigură consiliere sub următoarele forme: 
a) consultanţă propriu-zisă sau consilierea; 
b) facilitarea înţelegerii; 
c) formarea şi perfecţionarea profesională. 
Activitatea de consiliere se organizează şi se desfăşoară sub formă de: 
a) misiuni de consiliere formalizate; 
b) misiuni de consiliere cu caracter informal; 
c) misiuni de consiliere pentru situaţii excepţionale. 

 Structura de audit efectuează identificarea, actualizarea şi evaluarea riscurilor pentru 
activităţile cuprinse în universul de audit. Rezultatele acestei evaluări stabilesc priorităţile de 
auditare şi obiectivele misiunilor din planul anual de audit, pentru urmatorul an calendaristic. 

Serviciul audit public intern asistă conducerea entităţii/structurii auditate în realizarea 
obiectivelor şi furnizează evaluări obiective şi detaliate cu privire la legalitatea, regularitatea, 
economicitatea, eficienţa şi eficacitatea activităţilor şi operaţiunilor entităţii. 

Activitatea structurii de audit se desfășoară pe baza unui plan anual de audit, care este 
aprobat de către primar. Planul de audit intern este elaborat pe baza unei metodologii de 
evaluare a riscurilor,  iar frecvenţa angajamentelor de audit este determinată în funcţie de 
profilul de risc al fiecărei structuri auditabile. Pocesul de planificare a activitătii de audit intern 
ajută și oferă garanția că activitățile sunt realizate corespunzător, la momentul oportun și există 
resursele necesare pentru realizarea activităților planificate. 
Toate ariile şi operaţiunile entităţii trebuie auditate în cursul unui ciclu operaţional planificat. 

În anul 2020 au fost planificate un număr  de 8  misiuni de audit intern care au fost 
realizate în procent de 100%. Acestea au fost în totalitate misiuni de asigurare, misiuni de 
regularitate.  S-au  mai efectuat acțiuni de verificare tematică la ordonatorii terțiari de credite, la 
solicitarea echipei de audit a Curții de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Bistrița-Năsăud.  
Misiunile realizate în 2020 s-au desfăşurat la un număr de 8 structuri funcţionale din care la 
structuri cu activitate de învăţământ 6 şi restul la structuri din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Bistriţa şi a serviciilor publice de interes local. În urma misiunilor realizate 
s-au transmis un număr de 54 recomandări aferente misiunilor de audit de asigurare care s-au  
implementat în procent de 75.93%, restul având termen de implementare în anul 2021. S-au 
urmărit și recomandările din anul 2019 care au avut termen de implementare în anul 2020 în 
numar de 16  care au fost implementate integral. De asemenea s-a urmărit modul de aducere la 
îndeplinire a măsurilor stabilite de Camera de Conturi Bistriţa-Năsăud, prin întocmirea de 
rapoarte privind implementarea măsurilor, însoţite de documente justificative.  
        Odată cu evaluarea anuală a funcţionarilor publici, implicit şi a auditorilor interni, şeful de 
serviciu face propunerile referitoare la nevoile  individuale de pregătire a funcţionarilor publici în 
vederea cuprinderii acestora în planul de pregătire profesională de la nivelul Primăriei 
municipiului Bistriţa. Totodată se întocmeşte şi un plan de instruire internă care cuprinde, de 
regulă, teme ce urmează a fi susţinute şi dezbătute la finele fiecărui trimestru.  

S-au realizat trimestrial instruiri interne, conform planului/programelor de instruire, în 
baza tematicii aprobate de conducătorul compartimentului de audit public intern, care  au fost 
stabilite plecând de la nevoile de instruire identificate şi comunicate de către auditori.    În 



vederea identificării nevoilor de instruire s-a avut în vedere cunoştinţele deţinute de către 
auditori şi obiectivele de audit cuprinse în planul anual de audit intern pentru anul 2020. În 
stabilirea temelor de instruire s-a urmărit sfera tipurilor de misiuni de audit intern, adaptarea 
misiunilor la specificul activităţilor de bază (administraţie, servicii publice, financiar contabil, alte 
domenii), dar şi monitorizarea, evaluarea şi dezvoltarea sistemului de control intern .  
        Prin formele de pregătire profesională urmate de către auditorii interni s-a asigurat 
numărul de zile de pregătire profesională stabilit de cadrul de reglementare, ca rezultat auditorii 
sunt instruiți în compensarea celor 15 zile de pregătire legale. Domeniile şi temele cursurilor de 
perfecţionare profesională au permis atât obţinerea de informaţii privind modul de abordare şi 
realizare a misiunii de audit cât şi cunoaşterea noutăţilor legislative în domeniul auditului intern, 
control intern, achiziţii publice. 
S-au  încheiat procese verbale de instruire internă pentru fiecare ședintă. 

Obiective majore pentru anul  2021: 
- realizarea integrală a misiunilor de audit planificate cu resursele umane existente în condiţii 
crescute de calitate ; 
- îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și valorilor în cadrul pregătirii profesionale continue; 
- asigurarea compatibilității pregătirii cu tipul și natura misiunilor de audit intern care trebuie 
realizate; 
- participarea la cursuri de perfecţionare autorizate/instruiri interne şi  comunicarea   
cunoştinţelor şi experienţei acumulate; 
- îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit prin respectarea standardelor de audit, normelor 
metodologice în vigoare, codului etic şi a procedurilor specifice în toate etapele desfaşurării 
auditului intern; 
- identificarea bunelor practici în domeniul auditului intern, analiza şi generalizarea acestora. 
- identificarea noilor măsuri de control necesare pentru diminuarea riscurilor pană la un nivel 
acceptabil. 
- implementarea Planului de acțiuni de îmbunătățire CAF 2019-2021 pentru eficientizarea 
activității municipiului Bistrița. 
 
 

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE 
 
 

Serviciul Achiziţii Publice are următoarele atribuţii: 
a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/ recuperarea înregistrării 
autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 
b)  elaborează Strategia anuală de achiziţii publice în conformitate cu prevederile art.11 alin.(2) 
din HG 395/2016, actualizată, conform cărora: 
Totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de o autoritate contractantă pe 
parcursul unui an bugetar, care cuprind cheltuieli de capital mai mari de 125 milioane de lei, fac 
obiectul unei strategii anuale de achiziţie publică la nivelul autorităţii contractante, elaborată în 
ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică 
cuprinse în aceasta. 
c) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza informaţiilor cuprinse în documentele 
transmise de către fiecare compartiment de specialitate, strategia de contractare pentru fiecare 
procedură de atribuire şi programul anual al achiziţiilor publice; 
d) elaborează pe baza informaţiilor cuprinse în documentele transmise de către fiecare 
compartiment de specialitate, solicitant al achizitiei, pentru fiecare procedură de atribuire, 
următoarele componente ale documentaţiei de atribuire: 
    - DUAE şi instrucţiunile către ofertanţi; 
    - proiectul de contract conţinând clauzele contractuale obligatorii; 
    - formulare şi modele de documente. 
e)  transmite spre analiză şi aprobare la ANAP documentaţia de atribuire realizată.  
f) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege; 



g) elaborează calendarul  procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de 
achiziţii publice, evitarea suprapunerilor, întărzierilor şi monitorizarea internă a procesului de 
achiziţii ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicare invitaţii, anunţuri, 
depunere de oferte, durate previzionate pentru examinarea şi evaluarea ofertelor precum şi de 
orice alte termene care pot influenţa procedura; 
h)  pune la dispoziţia operatorilor economici documentaţia de atribuire, prin publicarea acesteia 
în SEAP; în cazul în care documentatia de atribuire nu se poate publica integral, în SEAP, 
aceasta va fi pusă, la dispoziţia operatorilor economici solicitanţi, fără costuri. 
i) aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 
j) realizează achiziţiile directe; 
k) participă ca membri/preşedinţi in comisiile de evaluare a ofertelor, întocmeşte procesele 
verbale ale sedinţei de deschidere a ofertelor, solicitările de clarificari şi le transmite ofertanţilor 
participanţi la procedura de atribuire, redactează rapoartele intermediare şi finale ; 
l) redactează contractele de achiziţie publică pentru fiecare procedură adjudecată şi pentru 
cumpărările directe pentru care se impune întocmirea contractelor de achiziţie, urmăreşte 
avizarea, semnarea şi predarea acestora celor implicaţi în urmărirea, recepţia şi plata acestora; 
m) predă contractele de achiziţie semnate, operatorului economic care a câştigat procedura, 
compartimentului de specialitate care a solicitat achiziţia  (pentru urmărirea derulării lor şi 
respectiv pentru efectuarea recepţiei) şi direcţiei economice sau compartimentului care 
efectuează plaţile aferente; 
n) întocmeşte, pentru fiecare procedură de atribuire, finalizată anunţul de atribuire;  
o) elaborează împreună cu Direcţia Administraţie Publică, Juridic şi transmite la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ( CNSC ) punctul de vedere al autorităţii contractante în 
cazul existenţei unor contestaţii; 
p) duce la îndeplinire măsurile impuse autorităţii contractante de către Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor; 
q) intocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică care cuprinde toate activităţile 
desfăşurate pentru realizarea achiziţiei; 
r) în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin, colaborează cu toate birourile, serviciile şi 
direcţiile, implicate în procesul de achizitie, din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa. 
s) pune la dispoziţia oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, dosarul de achiziţie 
publică, dacă acest lucru este solicitat, cu condiţia ca nici o informaţie să nu fie dezvăluită dacă 
dezvăluirea ei ar fi contrară legii; 
t) predă la arhivă toate documentele cuprinse în nomenclatorul arhivistic pentru Serviciul 
Achiziţii Publice; 
u) pentru procedurile care fac obiectul unor contracte finanţate din fonduri europene răspunde 
tuturor clarificărilor solicitate de Organismul intermediar sau Autoritatea de management, cu 
privire la procedurile de achiziţie publică derulate/finalizate; 
v) elaborează împreună cu Direcţia Administraţie Publică, Juridic şi cu Direcţia de Integrare, 
puncte de vedere cu privire la corecţiile financiare aplicate de Direcţia Generală de Constatare 
şi Stabilire Nereguli Fonduri Europene, Serviciul Constatare şi Stabilire Nereguli – POR.  

Pentru anul 2020, în funcţie de finanţare, au fost intocmite următoarele programe privind 
achiziţiile publice: 
I. Programul anual al achiziţiilor publice pentru obiectivele finanţate din bugetul local ; 
II. Programe ale achiziţiilor publice pentru fiecare obiectiv finanţat din fonduri nerambursabile. 

Prin Ordinul nr. 281/2016 din 22 iunie 2016, a fost stabilit formularul standard al 
Programului anual al achiziţiilor publice. Formularul standard  cuprinde lista achiziţiilor publice 
pentru care se derulează  proceduri de achiziţie publică şi o anexă care cuprinde totalitatea 
achiziţiilor directe. 

Procedurile de atribuire reglementate prin Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completrile ulterioare, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii sunt următoarele: 
 a) licitaţia deschisă; 
     b) licitaţia restrânsă; 
     c) negocierea competitivă; 



     d) dialogul competitiv; 
     e) parteneriatul pentru inovare; 
     f) negocierea fără publicare prealabilă; 
     g) concursul de soluţii; 
     h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor  
             servicii specifice; 
          i) procedura simplificată. 
I. Programul anual al achiziţiilor publice pentru obiectivele finanţate din bugetul local 

Programul anual de achiziţii publice pe anul 2020 pentru obiective finanţate din bugetul 
local, a cuprins, un număr de 9 proceduri de atribuire a contractelor şi 156 de achiziţii directe, 
după cum urmează: 
1. Proceduri de atribuire = 9 
  a) Licitaţie deschisă = 1 
-  1 lucrări; 
 -  0 servicii; 
 -  0 produse. 
b) Procedură simplificată = 7 
 -   4 lucrări; 
 -   3 servicii; 
 -   0 produse. 
c) Negociere  fără publicare prealabilă = 1 
-  0 lucrări; 
 -  1 servicii; 
 -  0 produse. 
2. Achiziţii directe = 156 
   -    4 lucrări;  
   -  91 servicii; 
   -  61 produse. 
Situaţia procedurilor finalizate cu contract/factură este următoarea: 
1. Contracte incheiate aferente procedurilor de atribuire = 9 
  a) Licitaţie deschisă = 1 
-  1 lucrări; 
 -  0 servicii; 
 -  0 produse. 
b) Procedură simplificată = 6 
-   4 lucrări; 
 -   2 servicii; 
 -   0 produse. 
c) Negociere  fără publicare prealabilă = 2 
           -  0 lucrări; 
 -  2 servicii; 
 -  0 produse. 
2. Contracte incheiate aferente achiziţiilor directe = 107 
   -    4 lucrări;  
   -  86 servicii; 
   -  17 produse. 

Finalizarea achiziţiilor directe din bugetul local, s-a concretizat şi prin încheierea unui 
număr 49 de facturi, după cum urmează: 
    -    0 lucrări;  
    -    5 servicii; 
    -  44 produse. 
       Program anual al achiziţiilor publice pentru obiectivele finanţate din bugetul local 
cuprinde şi proceduri de atribuire/achizitii directe care nu au fost finalizate, în decursul anului 
2020, după cum urmează: 
1. Proceduri de atribuire = 2 



  a) Licitaţie deschisă = 1 
-  lucrări:  1 – in derulare; 
-  servicii: 0 (zero). 
-  produse: 0 (zero). 
b) Procedură simplificată = 1 
-  lucrări: 0 (zero) ; 
-  servicii:  1 – in derulare; 
-  produse: 0 (zero). 
2. Achiziţii directe = nu este cazul. 

Finalizarea procedurilor de atribuire/achiziţiilor directe pentru obiectivele finanţate din 
bugetul local, s-a concretizat prin încheierea unui număr de 116 contracte şi 49 facturi. 
II. Programe ale achiziţiilor publice aferente fiecărui obiectiv finanţat din fonduri nerambursabile. 

Obiectivele finanţate din fonduri nerambursabile pentru care s-au întocmit programe de 
achiziţii publice în anul 2020, sunt: 
- Lucrari de execuţie aferente obiectivului „Amenajare piste de ciclisti”  
- Furnizare mijloace de transport si echipamente aferente proiectului „Linie verde de transport 
public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”. 
- Execuţie de lucrări aferente obiectivului de investiţii ” Reabilitare şi modernizare Şcoala 
Gimnazială, nr.1” , municipiul Bistriţa. 
- Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe -  Bistriţa 11. 
- Lucrari de executie privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte aferente celor 4 
obiective de investitii din cadrul proiectului: "Îmbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de 
locuinte - Bistrita 14". 
- Lucrari de executie privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte aferente celor 8 
obiective de investitii din cadrul proiectului: "Îmbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de 
locuinte - Bistrita 9". 
- Modernizarea, reabilitarea si extinderea Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Bistrita si 
localitatile componente. 
- Proiectare ( PAC+PT+CS+DE) + asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor si executia 
lucrarilor la obiectivul de investitii : "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii" 
municipiul Bistrita. 
- Executie lucrari aferente obiectivului de investitii "Linia Verde de Transport Public Utilizand 
Mijloace de Transport cu motor electric sau hibrid sau norma de poluare redusa". 
- Executie lucrari aferente obiectivului de investitii: "Reconfigurarea axei de transport public pe 
traseul str. Garii, b-dul Decebal, str. Andrei Muresanu si str. Nasaudului", municipiul Bistrita. 
- Prestarea serviciilor de proiectare (PAC+PT+CS+DE) şi executarea lucrărilor la obiectivul de 
investiţii: Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta Slatinita, 
municipiul Bistrita. 

Programele de achiziţii publice întocmite în anul 2020, pentru obiectivele finanţate din 
fonduri nerambursabile, au cuprins un număr de 16 proceduri de atribuire a contractelor şi 18 
achiziţii directe, după cum urmează: 
1. Proceduri de atribuire = 16 
     a) Licitaţie deschisă = 8 
           -  6 lucrări; 
 -  0 servicii; 
 -  2 produse. 
   b) Procedură simplificată = 8 

-  5 lucrări; 
 -  2 servicii; 
 -  1 produse. 
2. Achiziţii directe = 18 
   -    0 lucrări;  
   -  15 servicii; 
   -    3 produse. 

Situaţia procedurilor finalizate cu contract/factură este următoarea: 



1. Contracte incheiate aferente procedurilor de atribuire = 16 
  a) Licitaţie deschisă = 6 
           -  4 lucrări; 
 -  0 servicii; 
 -  2 produse. 
b) Procedură simplificată = 10 
           -  7 lucrări; 
 -  2 servicii; 
 -  1 produse. 
2. Contracte incheiate aferente achiziţiilor directe = 16 
   -    0 lucrări;  
             -  13 servicii; 
   -    3 produse. 
       Programele achiziţiilor publice întocmite pentru obiectivele finanţate din fonduri 
nerambursabile, cuprind şi proceduri de atribuire/achizitii directe care nu au fost finalizate in 
decursul anului 2020, după cum urmează: 
1. Proceduri de atribuire = 2 
  a) Licitaţie deschisă = 2 
-  lucrări: 2 (in derulare); 
-  servicii:  0 (zero); 
-  produse: 0 (zero). 
b) Procedură simplificată = 0 
-  lucrări: 0 (zero);      
-  servicii: 0 (zero);     
-  produse:0 (zero).   
2. Achiziţii directe = 1 
-  lucrări:   0 (zero); 
-  servicii:  1 (in derulare); 
-  produse: 0 (zero). 

Finalizarea procedurilor de atribuire/achiziţiilor directe pentru obiectivele finanţate din 
fonduri nerambursabile, s-a concretizat prin încheierea unui număr de 32 contracte şi 1 factură. 

Numărul procedurilor de atribuire/achiziţii directe nu este egal cu numărul contractelor 
deoarece, au fost situaţii când, pentru o procedură de atribuire/achiziţie directă s-au incheiat 
mai multe contracte (in cazul in care procedura de atribuire/achiziţia directă s-a desfăşurat pe 
loturi).  

La procedurile derulate in anul 2020 au fost depuse contestaţii pentru urmatoarele 
proceduri de atribuire a contractelor, după cum urmează: 
1. Obiectul achiziţiei:  
Prestare servicii de dirigentie de santier pentru proiectul ”Linia verde de transport public 
utilizând mijloace de transport cu motor electric sau hibrid sau normă de poluare redusă”. 
 - contestatie respinsa; 
 - plangere la Curtea de Apel. 
2. Obiectul achiziţiei:  
Prestare servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investitii:  „Complex Sportiv Acvatic 
in mun. Bistriţa". 
 - 2 contestatii- admise 
3. Obiectul achiziţiei:  
Servicii pentru actualizarea SIDU şi  PMUD, respectiv, realizare PSI aferente proiectului ” 
Bistriţa 30”. 
 - contestaţie admisă. 
4. Obiectul achiziţiei:  
Delegarea gestiunii prin concesionare, a serviciului de iluminat public din municipiul Bistriţa şi 
localităţile componente. 
 - contestaţie admisă. 



Toate contestaţiile depuse au dus la prelungirea termenului de atribuire a contractelor şi 
la creşterea volumului de muncă a personalului din cadrul serviciului.  

Cele mai importante şi mai complexe proceduri derulate şi finalizate au fost procedurile 
de atribuire a contractelor de execuţie lucrări care au avut ca obiect executia de lucrari respectiv 
proiectarea si executia de lucrari şi contractele de concesiune:  
I. Obiective finanţate din bugetul local 
- Servicii de supraveghere a lucrarilor - dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii " 
Complex Sportiv Acvatic in mun. Bistriţa". 
- Executia instalatiei de racordare la reteaua electrica pt obiectivul de investitii "Alimentare cu 
energie electrica - Liceul Tudor Jarda". 
- Proiectare (PAC+PT+CS+DE) si executarea lucrarilor la obiectivul de investitii "Consolidare 
starda Gorunului - interventii ca urmare a accedentului tehnic din data de 22.11.2017". 
- Executie de lucrari aferente obiectivului de investitii „Amenajare de strazi in zonele noi de 
locuinte din mun. Bistrita - etapa 3 - str. Simfoniei". 
- Lucrari de executie aferente obiectivului de investitii "Complex Sportiv Acvatic in mun. Bistriţa". 
- Lucrari de relocare retele de energie electrica in cadrul obiectivului de investitii "Reabilitarea si 
modernizarea strazii Tarpiului". 
II. Obiective finanţate din fonduri nerambursabile 
- Lucrari de execuţie aferente obiectivului „Amenajare piste de ciclisti”  
- Furnizare mijloace de transport si echipamente aferente proiectului „Linie verde de transport 
public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”. 
- Execuţie de lucrări aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare Şcoala 
Gimnazială, nr.1” , municipiul Bistriţa. 
- Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe - Bistriţa 11. 
- Lucrari de executie privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte aferente celor 4 
obiective de investitii din cadrul proiectului: "Îmbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de 
locuinte - Bistrita 14". 
- Lucrari de executie privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte aferente celor 8 
obiective de investitii din cadrul proiectului: "Îmbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de 
locuinte - Bistrita 9". 
- Modernizarea, reabilitarea si extinderea Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Bistrita si 
localitatile componente. 
- Proiectare ( PAC+PT+CS+DE) + asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor si executia 
lucrarilor la obiectivul de investitii : "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii" 
municipiul Bistrita. 
- Executie lucrari aferente obiectivului de investitii "Linia Verde de Transport Public Utilizand 
Mijloace de Transport cu motor electric sau hibrid sau norma de poluare redusa". 
- Executie lucrari aferente obiectivului de investitii: "Reconfigurarea axei de transport public pe 
traseul str. Garii, b-dul Decebal, str. Andrei Muresanu si str. Nasaudului", municipiul Bistrita. 
- Prestarea serviciilor de proiectare (PAC+PT+CS+DE) şi executarea lucrărilor la obiectivul de 
investiţii: Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta Slatinita, 
municipiul Bistrita. 

În anul 2020, activitatea de achiziţii din cadrul Primăriei Municipiului Bistriţa, s-a 
concretizat prin încheierea unui număr de 148 contracte şi  întocmirea unui număr de 50 facturi.  
 Sarcini pentru anul 2021 
1. Întocmirea strategiei anuale a achiziţiilor publice în ultimul trimestru al anului anterior anului 
căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta, şi supunerea spre 
aprobare de către conducătorul autorităţii contractante in conformitate cu legislaţia in vigoare; 
2. Elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, ca instrument  
managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la 
nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi 
pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/ regională/ naţională 
de dezvoltare, acolo unde este aplicabil. 
3. Întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor în scopul atribuirii 
contractelor de achiziţie publică care sunt cuprinse în programul anual de achiziţii publice; 



4. Întocmirea documentelor necesare pentru anunţul de intenţie, anunţurile    
de participare şi de atribuire a contractelor de achiziţie publică, transmiterea lor spre publicare, 
în SEAP în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Întocmirea şi transmiterea, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, a răspunsurilor pentru toate clarificările 
solicitate de ofertanţii care au obţinut în condiţiile legii documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei; 
6. Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire şi a achiziţiilor directe pentru obiectivele 
din cadrul programului anual de achiziţii (depunere oferte, solicitări informaţii şi documente de la 
ofertanţii participanţi la procedură, daca este  cazul, analiză oferte, desemnare ofertă 
câştigătoare, intocmire şi semnare procese verbale de analiză, întocmire rapoarte de evaluare, 
comunicare rezultat procedură ); 
7. Întocmirea contractelor de achiziţii publice, cu ofertanţii a căror oferte au fost stabilite 
câştigătoare de către comisia de evaluare, semnarea acestora de către părţile contractante, 
înregistrarea acestora şi distribuirea acestora celor implicaţi în derularea şi urmărirea lor cât şi 
Direcţiei economice pentru efectuarea plăţilor; 
8. Întocmirea şi transmiterea, în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice, a 
documentelor solicitate de către C.N.S.C. Bucureşti în vederea soluţionării contestaţiilor făcute 
de către ofertanţii participanţi la procedurile de atribuire; 
9. Punerea la dispoziţia ANAP, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
98/2017 privind funcţia de control ex ante a procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-
cadru de achiziţie publică pentru procedurile de atribuire selectate a fi verificate a următoarelor 
informaţii şi/sau documente:  
a) documentaţia de atribuire sau secţiunile acesteia, strategia de contractare, celelalte 
documente ce însoţesc documentaţia de atribuire conform dispoziţiilor legale, în termen de o zi 
lucrătoare de la primirea informării referitoare la selectarea în vederea realizării controlului ex 
ante;  
b) solicitările de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire adresate de operatorii 
economici interesaţi de accesul la procedura de atribuire, propunerea de răspuns formulată de 
autoritatea contractantă în relaţie cu acestea, precum şi orice informaţii suplimentare publicate 
de aceasta în relaţie cu respectiva documentaţie de atribuire, înainte de a fi aduse la cunoştinţa 
acestora;  
c) completările şi/sau informaţiile suplimentare la documentaţia de atribuire pe care autoritatea 
contractantă doreşte să le aducă la cunoştinţa potenţialilor candidaţi/ofertanţi, înainte de a fi 
publicate în SEAP sau transmise acestora;  
d) copii ale documentelor prin care se formalizează deciziile comisiei de evaluare cu privire la 
declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor, împreună cu justificările aferente, în 
termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestora, dar înainte de a se comunica 
candidaţilor/ofertanţilor;  
e) copii ale documentelor depuse de ofertanţi/candidaţi sau extrase din acestea, inclusiv ale 
solicitărilor de clarificări transmise acestora de comisia de evaluare/autoritatea contractantă, 
după caz, în termen de o zi lucrătoare de la solicitarea acestora de către personalul ANAP, în 
situaţia în care obligaţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) şi (3) nu au fost îndeplinite;  
f) raportul procedurii de atribuire şi rapoartele intermediare întocmite în cazul procedurilor de 
atribuire ce se desfăşoară în mai multe etape, înainte de a fi aprobate de către conducătorul 
autorităţii contractante, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea respectivelor documente;  
g) copii ale contestaţiilor/plângerilor depuse în cadrul respectivelor proceduri de atribuire potrivit 
Legii nr. 101/2016, precum şi punctul de vedere emis de autoritatea contractantă în legătură cu 
acestea, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea contestaţiilor/plângerilor, respectiv de la 
elaborarea punctului de vedere;  
h) înştiinţarea privind semnarea contractului, după caz, cu ofertantul/ofertanţii declarat/declaraţi 
câştigător/câştigători, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării;  



i) orice alte informaţii/documente suplimentare considerate necesare în contextul verificării ex 
ante, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora     
10. Notificarea SEAP, cu privire la achiziţile directe care nu au fost realizate din catalogul 
electronic; 
11. Întocmirea şi transmiterea, în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice, 
pentru procedurile de atribuire derulate a anunţurilor de atribuire. 
12. Întocmirea si păstrarea dosarelor de achiziţie publică pentru toate  
procedurile derulate şi finalizate inclusiv pentru achiziţiile directe. Predarea dosarelor de 
achiziţie publică la arhivă;   
13. Actualizarea  programului  anual  de  achiziţii  publice în conformitate  
cu rectificările de buget din cursul anului; 
14. Pentru procedurile care fac obiectul unor contracte finanţate din fonduri nerambursabile 
participarea la întocmirea răspunsurilor la toate clarificările solicitate de Organismul intermediar 
sau Autoritatea de management, cu privire la aceste proceduri de achiziţie publică; 
15. Elaborarea împreună cu Direcţia Administraţie Publică, Juridic şi cu Direcţia de Integrare a 
punctelor de vedere cu privire la corecţiile financiare aplicate de Direcţia Generală Constatare şi 
Stabilire Nereguli Fonduri Europene, Serviciul Constatare şi Stabilire Nereguli – POR.  
16. Asigurarea legăturii cu toate compartimentele, serviciile si direcţiile din cadrul primăriei în 
realizarea obiectivelor din cadrul programului anual de achiziţii;  
17. Întocmirea şi transmiterea corespondenţei către toţi factorii implicaţi  
în atribuirea contractelor de achiziţii publice (autoritatea de reglementare, operatorii 
economici/ofertanţi, supraveghetorii sistemului). 
 
 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢA PERSOANELOR 
 
 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bistriţa, instituție publică de 
interes local, fără personalitate juridică, înființată în prin Hotărârea nr. 31 din 24.02.2005 a 
Consiliului Local al Municipiului Bistriţa, are în structură Serviciul Evidența Persoanelor şi 
Serviciul de Stare civilă, conform organigramei și statului de funcții aprobate.  

Serviciul Evidența Persoanelor al municipiului Bistriţa este structurat pe 2 compartimente 
(Preluare și eliberare documente şi Evidenţă informatizată) cu 13 posturi  funcţionari publici (12 
execuție și 1 conducere),toateocupate. Serviciul  deserveşte în total 163.048 cetăţeni, adică 
populația municipiului Bistriţa și populaţia celor de 22 de unităţi administrative arondate, 
enumerate mai jos: 
1. Comuna Budacu de Jos 
2. Comuna Budeşti 
3. Comuna Cetate 
4. Comuna Dumitriţa 
5. Comuna Galaţii Bistriţei 
6. Comuna Lechinţa 
7. Comuna Matei 
8. Comuna Mărişelu 
9. Comuna Miceştii de Câmpie 
10. Comuna Milaş 
11. Comuna Monor 
12. Comuna Prundu Bârgăului 
13. Comuna Şieu 
14. Comuna Şieuţ 
15. Comuna Şieu-Măgheruş 
16. Comuna Şieu-Odorhei 
17. Comuna Şintereag 
18. Comuna Silivaşu de Câmpie 
19. Comuna Sânmihaiu de Câmpie 



20. Comuna Teaca 
21. Comuna Tiha Bârgăului 
22. Comuna Urmeniş 

Atribuţii şi competenţe principale: 
a. organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a cărţilor de alegător, sens în 
care primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, 
stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţă, în 
conformitate cu prevederile legale; 
b. actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - componenta judeţeană - cu 
informaţiile din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actului de identitate precum şi din 
comunicările autorităţilor publice prevăzute de lege; 
c. răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în 
formularele necesare eliberării actelor de identitate; 
d. furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către 
autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţi economici şi de către 
cetăţeni; 
e. asigură aplicarea menţiunilor corespunzătoare persoanelor faţă de care s-a luat măsuri de 
interzicere a unor drepturi; 
f. deserveşte, inclusiv prin staţia mobilă, cele 22 comune arondate serviciului; 
g. desfăşoară activităţi de punere în legalitate a persoanelor cu acte de identitate ca urmare a 
stabilirii domiciliului în România; 
h. eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţile sanitare şi de protecţie socială, 
precum şi celor aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţile de detenţie din zona de 
responsabilitate; 
i. desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor; 
j. răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice; 
k. administrează reţeaua şi sistemul informatic pe probleme de competenţă a serviciului; 
l. întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi 
anual în cadrul serviciului. 

Anul 2020 a fost unul destul de dificil, marcat de situația pandemică, cu numeroase 
restricții și constrângeri. Activitatea a fost afectată și de perioadele de izolare impuse pentru 
jumătate din funcționarii serviciului. Au avut localegeri(localeșiparlamentare)  când s-a solicitat 
și serviciului nostru să asigure posibilitatea cetățenilor de a obține acte de identitate și în afara 
programului normal de lucru, în perioadele în care s-au desfășurat procesele electorale. 
Începând cu data de 1 martie, accesul în ghișeu la depunerea cererilor pentru eliberarea actelor 
de identitate s-a făcut exclusiv pe baza programării online, cu excepția perioadelor în care au 
avut loc procesele electorale, când s-au utilizat bonuri de ordine. Această organizare a condus 
la dispariția aglomerărilor din zona de așteptare și cetățenii s-au adaptat destul de bine la noile 
condiții. A fost solicitat și sprijinul celor 22 de primării arondate, care au informat populația în 
mod corespunzător. 

Au existat, și în acest an, fluctuații extrem de mari în ceea ce privește funcționarea 
aplicației informatice gestionată de DEPABD, fiind necesar de multe ori să desfășurăm 
activitate în afara programului normal de lucru pentru a putea actualiza la timp bazele de date. 
Cu toate acestea,actele de identitate au fost eliberate mereu în termen și nu s-au constatat 
niciun fel de probleme deosebite.  
Volumul activității a fost considerabil mai mic, pe fondul restricțiilor impuse cetățenilor pe 
perioada stării de urgență și ulterior, în starea de alertă și pe perioada cât municipiul s-a aflat în 
carantină.  

Din punct de vedere statistic, activitatea Serviciului Evidența persoanelor în anul 2020 
este concretizată în: 

• emiterea unui număr de 13.756 cărţi de identitate, cu următoarele ponderi: 
o 41% cărţi de identitate la expirarea vechiului act de identitate; 
o 22% cărţi de identitate ca urmare a schimbării de domiciliu; 
o 15% cărţi de identitate la prima eliberare; 
o 14% cărţi de identitate în locul celor pierdute sau furate; 



o 6% cărţi de identitate la schimbarea numelui; 
o 4% cărţi de identitate - alte cazuri 

• emiterea unui număr de 816 cărţi de identitate provizorii; 

• actualizarea unui număr de 2018 vize de reşedinţă; 

• participarea la 26 de acţiuni cu staţia foto mobilă (în localităţile arondate în cadrul 
acțiunilor organizate cu posturile de poliție și primării, la penitenciar, la unităţile de 
ocrotire şi protecţie socială, la domiciliul persoanelor netransportabile), ocazie cu care au 
fost puse în legalitate un număr de 231 persoane; 

• verificarea a 5.836 persoane în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor în vederea 
furnizării de date cu caracter personal privind persoanele fizice; 

• culegerea în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor un număr de 11.032 
comunicări de naştere, deces, căsătorie, divorţ ori alte comunicări primite de la structurile 
de stare civilă, instanțe judecătorești, alte instituții. 
Obiective pentru 2021: 
Obiectivul general principal rămâne buna organizare a activității de eliberare a actelor de 

identitate șiacordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale, actualizarea 
corectă a Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor. 

În mare măsură, obiectivele majore stabilite pentru anul 2020 au fost prorogate, pe 
fondul pandemiei impuse de noul coronavirus. Astfel, anul 2021 se anunță a fi decisiv în ceea 
ce privește schimbările pe care le va impune producerea cărților de identitate electronice. 
Cartea electronică de identitate este de tip smart card şi conţine date în format tipărit sau în 
format inscripţionat prin tehnologie laser şi în format electronic, precum şi elemente de 
particularizare şi de siguranţă. Anunțată de mai mulți ani,Introducerea acestui tip nou de 
document este, se pare, iminentă, data de începere a emiterii cărților electronice de identitate 
fiind anunțată pentru luna august a acestui an.Este de așteptat să seproducă schimbări 
semnificative în activitatea serviciului, deoarece emiterea cărții de identitate electronice 
presupune o serie de activități noi, cum sunt cele legate de colectarea unor seturi noi de date, 
inclusiv a celor biometrice în ghișeul serviciului, dotarea cu aparatură nouă care să asigure un 
mod de lucru unitar în toată țara în ceea ce privește preluarea imaginilor și o serie de alte 
modificări despre care vom fi informați în perioada următoare. Direcția pentru evidența 
Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a solicitat deja un necesar al dotărilor specifice 
pentru preluarea cererilor. Este de așteptat ca activitatea de emitere a cărților electronice de 
identitate să înceapă în câtevacentre pilot, după care să fie extinsă la nivelul întregii țări.  

În condițiile în care evoluția situației determinate de virusul SARS-CoV-2 va fi 
favorabilă,anul 2021poate fi unul dintre cei mai solicitanți, din punct de vedere al numărului 
persoanelor care urmează să ceară eliberarea unui nou act de identitate deoarece comunele 
arondate au început încă din anul 2019 acțiunea de atribuire de nume de străzi. Chiar și în 
localitățile componente ale municipiului va fi necesară atribuirea de nume de străzi și 
renumerotarea completă a imobilelor.Deja s-au implementat în baza de date numele străzilor 
stabilite pentru toate localitățile din comunele Șieu, Prundu Bârgăului și Silivașu de Câmpie, 
însă și celelalte localități arondate vor fi în aceeași situație. În total, în cele 22 de comune 
arondate serviciului nostrulocuiescpeste 80.000 persoane cărora li se modifică adresa de 
domiciliu, ceea ce echivalează cu volumul nostru de activitate pe o perioadă de 5 ani!. 
În funcție de ritmul în care vor fi atribuite numele de străzi și de decizia autorităților locale de a 
suporta sau nu costurile noilor documente de identitate, fluxurile cererilor vor fi diferite, dar 
oricum semnificativ mai mari. 

Se păstrează ca și obiective principale și în anul 2021 reducerea substanţială a 
numărului persoanelor care nu dețin acte de identitate ori dețin acte de identitate cu termen de 
valabilitate expirat. Numărul acestora este, în continuare, ridicat, deși se derulează constant 
planuri de acțiune dedicate împreună cu organele de poliție.Rămâne permanent în atenție 
situația persoanelor aflate în situații deosebite (în special a minorilor internați în centre de 
educație și ocrotire socială),îmbunătățirea continuă a pregătirii profesionale și, implicit, a 
activității serviciului. 
 
 



SERVICIUL STARE CIVILĂ 
 
 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor a fost înfiinţat în baza 

Ordonantei nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  
comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002  şi reorganizat în 
temeiul O.U.G nr. 63 din 30.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 13/2011. 

Potrivit competenţelor stabilite prin lege, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor, ca denumire generică, este structurat în două servicii de specialitate, respectiv: 
Serviciul Stare civilă şi Serviciul Evidenţa persoanelor.   

Serviciul Stare civilă,  asigură înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă încheiate 
şi/sau produse pe teritoriul municipiului Bistriţa indiferent de domiciliu, precum şi pe teritoriul 
altor state, dar care privesc acte şi fapte ale cetăţenilor români cu domiciliul în municipiul Bistriţa 
şi localităţile componente, eliberarea înscrisurilor doveditoare, operarea şi comunicarea după 
caz, a modificărilor intervenite în starea civilă a persoanelor, administrează şi actualizează 
permanent aplicaţia electronică de stare civilă, aplicaţia Registrul electoral şi participă activ la 
organizarea alegerilor, referendumului şi recensământului populaţiei, completează şi confirmă 
componenţa familiei, starea civilă în diferite formulare europene, transcrie sau înscrie, după caz 
sentinţe judecătoreşti pronunţate în alte state referitoare la starea civilă a persoanelor.  
Structura de personal cuprinde 11 funcţii publice cu pregătire superioară juridică şi/sau 
administrativă.  

Sinteza activităţii  anului  2020 se prezintă astfel:  
- au fost înregistrate și soluționate 12440 cereri depuse de persoanele fizice şi juridice 
înregistrate prin registratura serviciului, reprezentând cereri pentru întocmire acte de stare 
civilă, eliberare certificate, extrase de pe actele de stare civilă, adeverinţe, atestate de stare 
civilă, declaraţii privind drepturi nepatrimoniale, menţiuni privind modificări ale statutului civil, 
declaraţii pentru deschiderea procedurii succesorale, sentinţe de divorţ, sentinţe de stabilire / 
tăgadă /contestare paternitate, sentinţe de adopţie, transcrieri acte întocmite în alte state, 
soluționare dosare de divorţ pe cale administrativă, operare mențiuni pe actele de stare civilă 
privind modificări în starea civilă a persoanelor, produse pe teritoriul României și pe teritoriul 
altor state și eliberare documente doveditoare privind modificări în starea civilă. 
- au fost întocmite în registrele de stare civilă, în câte două exemplare originale, un număr de 
4887 acte de stare civilă din care, 2828 acte de naştere, 324 acte de căsătorie, 1735 acte de 
deces. 
- au fost întocmite din oficiu și la cerere, 6397 certificate, din care : 4125 certificate de naştere, 
506 certificate căsătorie, 1766 certificate deces, 165 adeverinţe și atestate  privind starea civilă 
şi componenţa familiei. 
- au fost întocmite 2534 extrase uz oficial de pe actele de naştere, căsătorie şi deces, la cererea 
autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu şi 328 extrase de pe actele de căsătorie pentru 
Registrul Naţional Notarial al Regimurilor Matrimoniale. 
- au fost operate, trimise la alte unităţi administrativ teritoriale și la ex. II al actelor de stare civilă, 
un număr de 5531 mențiuni de modificare a stării civile.  
-  au fost întocmite şi soluţionate 194 dosare de transcriere a certificatelor  de stare civilă 
întocmite de autorităţi străine, au fost certificate 152 formulare E401, Familienkasse și 90 
adeverințe de stare civilă, pentru autoritățile străine. 
- au fost soluționate 15 dosare de schimbare a numelui/prenumelui pe cale administrativă și s-
au întocmit referate și dispoziţii pentru rectificarea a 12 acte de stare civilă. 
- au fost soluţionate prin eliberare de certificate de divorț sau referate de clasare un număr de 
24 dosare depuse pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă și au fost comunicate 
RNNRM certificate de divorţ pe cale administrativă, pentru actualizare. 
- au fost întocmite 576 documentaţii pentru  deschiderea procedurii succesorale şi urmărirea 
succesiunilor vacante. 
- au fost întocmite şi comunicate Direcţiei Regionale de Statistică un număr de 4930 buletine 
statistice de naştere, căsătorie, deces, divorţ. 



- au fost culese în aplicația electronică acte de naștere, căsătorie și deces, astfel că la finalul 
anului 2020 erau arhivate electronic un număr de 140565 acte din care, 120600 acte naştere, 
8237 acte căsătorie, 11728 acte deces. 
- au fost radiate 1737 persoane din Registrul Electoral, persoane decedate în municipiul Bistrița, 
sau pentru care au fost înregistrate sentințe judecătorești de punere sub interdicție pentru 
debilitate/alienație mintală. 
- au fost organizate activități, au fost întocmite documentații, dispoziții, liste electorale, pentru 
două tipuri de scrutine, alegerile locale și parlamentare. 

Obiective pentru anul 2021: Având în vedere coordonarea metodologică a Ministerului 
Afacerilor Interne-Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, 
Serviciul Central de Stare Civilă, ne propunem implementarea cu succes a proiectului național 
"Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă (SIIEASC)", având ca obiectiv  
soluționarea cu mai multă  celeritate, eficiență și calitate a solicitărilor cetățenilor.  
 

 
SERVICIUL PROTECȚIE CIVILĂ ȘI VOLUNTARIAT PENTRU SITUAŢII DE  URGENŢĂ 

 
 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bistriţa a fost  înfiinţat  prin  
H.C.L. nr.56/2006 si modificat prin H.C.L.229/2010 ca serviciu public comunitar, prin unificarea 
serviciului public de pompieri civili şi a formaţiunilor de protecţie civilă.  

Serviciul are ca scopuri principale: apărarea vieţii, bunurilor şi mediului împotriva 
incendiilor şi dezastrelor, precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă. Conform H.C.L. 93/ 
2016 serviciul si-a schimbat titulatura in Serviciul de Protecție Civilă și Voluntariat pentru Situații 
de Urgență. 
Din punct de vedere organizatoric, conform organigramei aprobată prin HCL 93/2016 serviciul 
are un număr de patru (4) persoane funcționar pubic, în cadrul Primăriei municipiului Bistriţa şi 
un număr de 70 posturi voluntari repartizaţi astfel:  
- 30 voluntari în cadrul compartimentului pentru prevenire; 
- 40 voluntari organizați în 4 Formații de Intervenție și 1 formație de Prim-ajutor pe raza mun. 
Bistrița precum și 5 formații de Intervenție pentru cartierele: Sărata, Sigmir, Ghinda, Unirea și 
Slătinița, precum și echipe de intervenție specifice: transmisiuni-alarmare, cercetare-căutare, 
deblocare-salvare, prim ajutor, sanitar-veterinar, adăpostire, protecţie N.R.B.C., logistic, 
salvare-evacuare, în funcţie de riscurile de situaţii de urgenţă identificate la nivelul municipiului 
Bistriţa. 

Serviciul de Protecție Civilă și Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă  are următoarele 
atribuţii principale: 
1) Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea, respectarea regulilor şi 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă a populației municipiului Bistrița; 
2) Verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor care privesc 
apărarea împotriva incendiilor în sectorul de competenţă; 
3) Exercită acţiuni de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului 
ajutor, protecţia persoanelor şi bunurilor periclitate de incendiu şi dezastre; 
4) Acordă ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de 
explozie, incendiu, inundaţii, alunecări de teren, accidente, precum şi în caz de alte evenimente 
ce implică acţiuni de protecţie civilă; 
5) Operează sistemul de alarmare a municipiului Bistrița în caz de protecție civilă; 
6) Asigură funcționarea sistemul de alarmare a municipiului Bistrița în caz de protecție civilă, 
prin acțiuni periodice de verificare în teren și verificare zilnică a rapoartelor informatice; 
7) Asigură secretariatul și gestionează documentele Comitetului Local pentru Situații de 
Urgență a municipiului Bistrița; 

Sinteza activitǎţii  pe anul 2020 
A. Pe linia pregătirii personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă 



În perioada analizată s-a urmărit creşterea nivelului de pregătire al personalului 
serviciului, angajat şi voluntar, prin participarea la diferite instruiri teoretice şi practice, astfel că 
în acest moment situaţia se prezintă astfel: 

În perioada menţionată s-au desfăşurat toate activităţile prevăzute în Planul de pregătire 
în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2020, conform ordinului prefectului judeţului Bistriţa-
Năsăud și Planul propriu de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2020, aprobat 
de către Primarul municipiului Bistrița, excepție concursuriile profesionale organizate de 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență, anulate din cauza pandemiei de Coronavirus.  

S-au efectuat pregătiri teoretice şi practice lunare cu voluntarii din formaţiile de 
intervenţie pentru deprinderea regulilor de comportare în situaţii de urgenţă și protecția muncii: 
- Pregătire tehnică folosind mijloacele din dotare: motofierăstraie,  motopompe, autospeciale, 
etc. 
- noţiunile de prim ajutor şi auto-ajutor sanitar;  
- aparatura şi tehnica din dotare şi modul de întrebuinţare a acestora;  
- metodele şi procedeele de intervenţie, de limitare şi înlăturare a urmărilor cauzate de diferite 
situaţii de urgenţă. 
 B. Pe linie de protecţie civilă 
  Serviciul de Protecție Civilă și Voluntariat pentru Situații de Urgență Bistrița a asigurat 
funcționalitatea, sistemului de înștiințare-alarmare a municipiului Bistrița în situații de urgență și 
conflict armat, precum și acționarea acestuia în conformitate cu prevederile legale, am asigurat 
legătura fir între Primăria Bistrița și Inspecoratul pentru Situații de Urgență Bistrița în vederea 
gestionării situațiilor de urgență, inclusive pandemia de coronavirus. Am dus la îndeplinire 
hotărârile emise de către Comitetul Național, Județean sau Local pentreu Situații de Urgență pe 
linie specifică. Totodată am gestionat și urmărit ca documentele specifice protecției civile și 
situațiilor de urgentă să fie în termen, realizănd eventuale corelații cu situația operativă la: 
 

• Planul de Evacure în situații de urgență a municipiului Bistrița; 

• Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor; 

• Plan de Apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor si poluărilor accidentale pe cursurile de 
apă ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență a municipiului Bistrița; 

• Planuri de Intervenție la nivelul clădirilor din cadrul Aparatului propriu al Primarului 
municipiului Bistrița; 

• Planuri de Evacuare la nivelul clădirilor din cadrul Aparatului propriu al Primarului 
municipiului Bistrița; 

• Planuri de Pregătire a personalului de conducere din cadrul Primăriei municipiului 
Bistrița;  

• Planuri de Pregătire a personalului operativ-voluntar;  

• Planuri de Pregatire in domeniul Situațiilor de Urgența anual pentru municipiul Bistrița;  

• Fișa localitatii municipiului Bistrița.  
S-au organizat ședințe periodice ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență unde s-au 

executat: 

• Analize și propuneri împreună cu factorii decidenți asupra măsuri de îmbunătățire a 
activității de Protecție Civilă la nivelul municipiului Bistrița; 

• Au fost prezentate monitorizările zonele afectate de dezastre și/sau situatii de urgenta, 
evolutia în timp a situatiei. 

S-au organizat ședințe extraordinare ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență unde s-
au discutat și s-au luat hotărâri pentru gestionarea crizei sanitare, epidemia de Covid-19.  

În cadrul crizei sanitare, conform dispozițiilor Comitetului pentru Situații de Urgență si în 
baza legislației specifice elaborate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență am efectuat: 

• Achiziții de materiale sanitare de protecție pentru personalul primăriei municipiului Bistrița 
și pentru personalul de intervenție; 

• Am efectuat dezinfecție specifică la nivelul primărie municipiului Bistrița, scoriilor de bloc 
spațiu comun; 

• Am acordat sprijin persoanelor izolate prin achiziția de bunuri de strictă necessitate; 



• Am asigurat transmiterea deciziilor de carantinare, acolo unde nu se putea gasi o altă 
formă și am asigurat luarea la cunoștintă a celor carantinați/izolați prin semnatură; 

• Am asigurat gestionarea personalului tehnic responsabil cu termometrarea și asigurarea 
măsurilor de distanțare socială impuse prin hotărâri de către Comitetele Naționale, 
Județene sau Locale pentru Situații de Urgență în spațile aglomerate aflate în subordinea 
Primăriei Bistrița. 

• Am asigurat legătura în limita competențelor între Primăria municipiului Bistrița și 
autoritățile implicate în gestionarea crizei de Covid-19 (Direcția de Sănătate Publică, 
Instituția Prefectului județul Bistrița Năsăud); 

• Am asigurat gestionarea personalului tehnic responsabil cu termometrizarea în cadrul 
proceselor electorale din anul 2020; 

• Informare publică cu privire obligațiile cetățeniilor în perioada starii de urgență si starii de 
alertă; 

• Informare publică cu privire obligațiile cetățeniilor în perioada in care municipiul Bistrița a 
fost sub incidența Codului ROSU. 

• Am asigurat organizarea si prezența personalului tehnicresposabil cu termometrizarea in 
piețele de pe raza U.A.T. Bistrița; 

Conform prevederilor Ordinului comun nr. 459/78 din 2019 al Ministerului apelor si Padurilor 
si Ministerul Afacerilor Interne, art.21, Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, conform 
prevederilor Ordinului comun al Ministrului Mediului şi schimbărilor climatice, al ministrului 
afacerilor interne şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
330/44/2178/2013. 
C. Pe linie de apărare împotriva incendiilor: 
Compartimentul prevenire din cadrul Serviciului de Protectie Civilă și Voluntariat pentru Situaţii 
de Urgenţă a întreprins în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2020: 

În această perioadă activitatea s-a desfăşurat pe trei direcţii principale: 
1. Instruiri cu responsabili P.S.I. din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa (Legea 307/2007, 
Ordinul  163/ 2007, Ordinul 160/2008, Ordinul 75/2019). 
 2. Informare preventiva si control cu ocazia diferitelor evenimente care s-au desfăşurat în 
această perioadă pe raza municipiului Bistriţa, compartimentul de prevenire. 
3. Controalele și informarile preventive efectuate de către responsabilii cu prevenirea în 
gospodăriile cetăţeneşti astfel si informare cu privire la măsurile de protecție sanitare ce se 
impun in cazul pandemiei de Coronavirus: 
– 280 gospodării cetăţeneşti au fost controlate in cartierele componente a mun. Bistrita ; 
– 1.200 de cetăţeni din  mun. Bistrita si cartierele componente au fost informati preventiv cu 
privire la „Permisul de lucru cu focul” și măsurile de protecție sanitare ce se impun in cazul 
pandemiei de Coronavirus. 
           In anului 2020 au fost eliberate un numar de 280 permise de lucru cu focul. 
Accentul s-a pus pe discutarea cu cetăţenii a Normelor principale prevăzute în legislaţia în 
vigoare, pentru evitarea evenimentelor cu privire la situatii potential generatoare de urgentă: 
- la arderea vegetaţiei uscate şi miriştilor (informarea cetăţenilor de obligativitatea solicitării 
permiselor de foc), pentru evitarea extinderii acestuia: 
- la grajduri, magazii şi alte anexe, 
- la depozitele de furaje; 
- la folosirea bucătăriilor de vară, cuptoarelor şi maşinilor de gătit; 
- la instalarea şi folosirea sobelor; 
- la coşurile de fum; 
- la folosirea instalaţiilor pentru energia electrică; 
- la instalaţiile de gaz; 

Voluntarii din cadrul compartimentului de prevenire au informat cetatenii cu privire la 
pericolele si riscurile impodobirii  necorespunzator a bradului de Craciun. 

În decursul anului am fost prezenţi și la sesizări ale cetăţenilor din municipiul Bistriţa, 
sesizări pe care le-am rezolvat conform legilor în vigoare: 



- măsuri şi termene urgente de rezolvare acolo unde a fost posibil fără implicarea altor  
autorităţi; 
- adrese către  autorităţile îndreptăţite pentru a le rezolva acolo unde a fost cazul. 
Propuneri: 

Continuarea actiunilor de prevenire în zonele cu risc în vederea identificarii potentialelor 
riscuri generatoare de situatii de urgenta. 

Cu responsabilii P.S.I. s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
- instruire semestrială cu aceştia şi înmậnarea atribuţiunilor ce  le revin din Legea 307/2007, 
Ordinul  163/ 2007, Ordinul 160/2008; 
- aducerea la cunoştinţă a conducătorilor direcţi,  prin adresă scrisă, cu privire la completarea 
fişei postului, cu atribuţiunile care le revin pe linie de P.S.I din Dispoziţia Primarului nr. 210 din 
28. 02. 2011; 
- reducerea numărului de responsabili PSI (15) în conformitate cu  propunerile făcute la 
controlul din nov. 2010, de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al 
judeţului Bistriţa-Năsăud; 
- controale şi îndrumări semestriale privind următoarele: 
a. instruirile făcute către salariaţi şi modul de completare a fişelor individuale de instructaj în 
domeniul situaţiilor de urgenţă; 
b. existenţa stingătoarelor şi termenul de valabilitate; 
c. organizarea apărării împotriva incendiilor; 
d. modul de completare şi existenţa documentelor de autoritate, care le-au fost înmậnate cu 
ocazia instruirii; 
e. stadiul rezolvării deficienţelor semnalate  la ultimul control efectuat de către Inspectoratul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud; 
 

Intervenţia în Situaţii de Urgenţă 
Intervenţia în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru municipiul Bistriţa şi localităţile componente 
s-a asigurat prin echipele şi formaţiile de intervenţie dispuse atât în municipiul cât şi în 
localităţile componente. 

În perioada analizată situaţia intervenţiilor se prezintă astfel: 
 

Incendii Arderi 
vegetatie 

Inundatii Situații 
specifice 

Covid 
(dezinfecții, 
decizii de 

carantinare) 

Explozii Asistenta 
persoane 

Evenimente 
organizate 
de Primaria 

Bistrita 

13 33 98 480 0 111 4 

 
În scopul ridicării capacităţii operative a formaţiilor de intervenţie s-au desfăşurat o serie 

de acţiuni, cele mai importante fiind: 
- exerciţiu tactic de cooperare cu forţe în teren pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 
generate de incendii la obiective proprii. 
- exerciţiu tactic de cooperare cu forţe în teren pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 
generate de incendii si salvari de persoane la obiective educationale si economice; 
- antrenamente specifice intervenţiilor şi pregătire pentru concursul profesional al serviciilor 
voluntare pentru menținera formei fizice; 
- concluzii si analize cu membrii formaţiilor de intervenţie a modului de acţiune, după fiecare 
intervenţie. 

S-a asigurat personal din cadrul serviciului pentru supravegherea şi intervenţia la situaţii 
de urgenţă la manifestartile organizate de Primăria municipiului Bistrita. 

În perioada următoare activitatea serviciului va fi axată pe realizarea următorelor 
obiective: 
- Optimizarea activităţii de planificare, organizare si desfăsurare a intervenţiei în situaţii de 
urgenţă; 



- Organizarea activității logistice în cadrul Centrului de Vaccinare împotriva Covid – 19, 
organizat de Primăria municipiului Bistrița; 
- Redefinirea situaţiilor ce impun intervenţia serviciilor de urgenţă în concordanţă cu tipurile de 
riscuri existente la nivelul municipiului Bistriţa; 
- Realizarea studiului de audibilitate pentru cunoașterea necesarului in cadrul sistemul de 
alarmare publică în situații de Protecție Civilă a municipiului Bistrița; 
- Realizarea unui plan pe termen mediu pentru completarea sistemului de alarmare publică în 
situații de Protecție Civilă, în funcție de necesarul stabilit in cadrul studiului de audibilitate (în 
functie de alocările bugetare, chiar încercarea accesării de fonduri europene); 
- Asigurarea bazei tehnico-materiale de primă necesitate pentru intervenţie la situaţii de 
urgenţă, in speta : 

• Omologarea Ambulatei tip A, primita donatie din partea Crucii Rosii germane; 

• Reinfiintarea SVSU Bistrita conform prevederilor OMAI 75 din 2019; 

• Achizitionarea de Autospeciala cu apa și spumă de capacitate medie;  

• Achizitionarea de echipamente de protectie la foc, tip NOMEX. 
- Achiziţionarea de tehnică performantă pentru intervenţie în caz de situaţii de urgenţă si 
modernizarea celei existente (în funcţie de alocările bugetare); 

• elaborarea programului de reorganizare si redimensionare a structurilor de situaţii de 
urgentă, protecţie civilă si apărare împotriva incendiilor de la nivelul localităţii, operatorilor 
economici în concordanţă cu legislaţia actuală pentru creşterea gradului de operativitate 
si intervenţie în situaţii de urgenţă civilă; 

• completarea structurilor conform organigramei aprobate şi dotarea cu echipamente şi 
uniforme a întregului personal; 

• asigurarea fundamentării, şi normării activităţii de pregătire de protecţie civilă si apărare 
împotriva incendiilor în concordantă cu legislaţia în domeniu la nivel naţional si 
instituţional a: 

-  Comitetului pentru Situaţii de Urgentă al municipiului Bistriţa 
-  Centrului operativ cu activitate temporară; 
-  Celorlalte structuri constituite conform legislaţiei în domeniu. 

• Îmbunătăţirea la nivelul standardelor internaţionale prin derularea programelor de 
achiziţionare şi modernizare de echipamente si tehnică specifică pentru activitatea de 
control si intervenţie în situaţii de urgenţă; 

• Asigurarea mijloacelor tehnice necesare procesului informaţional – decizional la nivelul 
Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Bistrita si a structurilor subordonate; 

 
 

BIROU RESURSE UMANE, ORGANIZARE 
 
 

Activitatea Biroului Resurse Umane, Organizare este structurată pe următoarele 
componente:  
1. angajarea şi integrarea salariaţilor; 
2. motivarea salariaţilor; 
3. organizarea resurselor umane; 
4. gestiunea personalului; 
5. planificarea resurselor umane; 
6. evaluarea performanţelor profesionale individuale a funcționarilor publici și contractuali; 
7. gestiunea securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor; 
8. consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită; 
9. urmărirea stadiului implementării standardelor de control intern/managerial la nivelul 
aparatului de specialitate şi serviciilor, instituţiilor şi regiei autonome de interes local; 
10. organizarea desfăşurării muncii în folosul comunităţii de către persoanele repartizate de 
Serviciul de probaţiune, persoane cărora le-a fost înlocuită pedeapsa închisorii cu muncă în 
folosul comunităţii. 



În anul 2020, s-au întocmit documentații pentru 5 proiecte de hotărâre, care au avut ca 
rezultat adoptarea de către Consiliul local al municipiului Bistrița a unor hotărâri, după cum 
urmează:  
- Hotărârea nr.14/30.01.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind modificarea și 
completarea Anexei la Hotărârea nr.7/28.01.2019 a Consiliului local al municipiului Bistrița 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al Primarului municipiului 
Bistriţa şi serviciile publice de interes local;  
- Hotărârea nr.15/30.01.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind modificarea 
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa; 
- Hotărârea nr.95/30.06.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind modificarea 
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa;  
- Hotărârea nr.123/28.08.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind modificarea 
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa; 
- Hotărârea nr.136/27.08.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița privindmodificarea 
Organigramei și a  Statului de funcţii ale Serviciului public municipal "Direcţia Municipală de 
Sănătate Bistriţa".  

Prin grija Biroului resurse umane, organizare, au fost organizate 8 concursuri, din care 
unul pentru o funcție publică de conducere, șase pentru funcții publice de execuție și unul 
pentru o funcție contractuală de execuție. În urma concursurilor s-au întocmit documentații 
(referat și dispoziție/decizie) pentru numirea în funcție publică de conducere pentru o persoană, 
pentru patru în funcții publice de execuție și una pentru funcție contractuală de execuție. 

Au fost organizate 16 examene de promovare în grad profesional, în urma cărora au fost 
promovați un număr de 15 funcționari publici de execuție și 2 persoane contractuale de 
execuție, pentru care au fost întocmite documentațiile aferente. 

Totodată, s-au întocmit documentații care au statla baza emiterii unor dispoziții ale 
primarului / decizii ale directorilor executivi ai Polițiie locale a municipiului Bistrița, respectiv 
Direcției de asistență socială Bistrița, după cum urmează: 
- stabilirea indemnizatiilor pentru trei demnitari 
- numirea celor patru consilieri ai primarului 
-  angajarea directă pentru trei persoane 
-  reluare activitate, la încetarea concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi 
ani - 4 persoane 
- menținere în activitate, după îndeplinirea condițiiilor cumulative de pensionare pentru limită de 
vârstă și vechime în muncă – 4 persoane 
- detașare de la Poliția Locală Bistrița în aparatul de specialitate al primarului o persoană 
- mutare definitivă în alt compartiment - 7 persoane 
- transfer din alte insituții sau la alte insituții – 10 persoane 
- suspendare pentru concediu incapacitate de muncă/concediu de maternitate/concediu 
creștere copil în vârstă de până la doi ani – 4 persoane 
- definitivare în funcție publică de execuție, ca urmare a expirării perioadei de stagiu ca 
debutant – 1 persoană 
- sancționare funcționar public – 1persoană 
- reintegrare în activitate, urmare sentinței definitive a instanței – 3 persoane 
- numire în funcție publică de execuție, urmare reorganizării – 3 persoane (DAS Bistrița) 
- reîncadrare în funcție publică de execuție, urmare sentinței definitive a instanței – 24 persoane 
- încetare raport de serviciu/contract individual de muncă/contract management – 30 persoane 
- angajare cu contract de muncă individual asistenți personali în cadrul Direcției de 
asistențăsocială Bistrița – 80 de persoane,  
-incetare contract individual de munca asistenti personali din  cadrul Direcției de asistență 
socială Bistrița – 18 persoane 
- stabilire program de lucru cu publicul la Primăria municipiului Bistrița și serviciile publice cu 
personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Bistrița. 



S-au asigurat lucrările de secretariat în comisiile de concurs pentru 8 concursuri de 
recrutare, 16 examene de promovare, pentru evaluarea anuală și evaluarea la sfârșitul 
mandatului managerului de la Centrul cultural municipal George Coșbuc Bistrița. 

În cursul anului 2020, un număr de trei masteranzi au efectuat practica aferentă anului de 
studiu în cadrul instituției. 

Au fost gestionate 65 de mandate de executare muncă în folosul comunității (repartizare, 
urmărire, comunicare evoluție, executare mandat), mandate repartizate de către Serviciul de 
probațiune de pe langă Tribunalul Bistrița –Năsăud, DIICOT, Parchetul de la Lăngă Judecătoria 
Bistrita și Judecătoria Bistrița. 

S-au întocmit un număr de 848 de adeverinte pentru medic/somaj/vechime în 
muncă/venit/salariat/reabilitare termică/prezență la locul de muncă etc.  

Totodată, s-a întocmit tematica pentru instruirile privind securitatea și sănătatea în 
muncă a angajaților Primăriei municipiului Bistrița-2020, programul de instruire periodică privind 
securitatea și sănătatea în muncă 2020, planul de prevenire și protecție de securitate și 
sănătate în muncă 2020. 

S-a întocmit documenția aferentă caietului de sarcini în vederea achizitionării de  servicii 
de medicina muncii pentru angajații din cadrul Aparatului de specialitate al primarului și 
Serviciile publice fără personalitate juridică și s-a urmărit derularea contractului, caietului de 
sarcini în vederea achiziționării de servicii de măsurare a prizelor de pământ și eliberarea 
buletinelor PRAM pentru Aparatul de specialitate al primarului și Serviciile publice fără 
personalitate juridică și s-a urmărit derularea contractului. 

De asemenea, s-au efectuat instruirile introductiv-generale privind securitatea și 
sănătatea în muncă urmate de teste de verificare a cunoștințelor pentru angajații noi, s-au 
gestionat examenele medicale la angajare, precum șirezultatele evidențiate în fișele de 
aptitudine eliberate de medicul de medicina muncii pentru angajații noi și s-au întocmit 
instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă - măsuri preventive de limitare a 
infecțieicu Covid 19, instrucțiuni transmise tuturor șefilor  compartimentelor operaționale în 
vederea instruirii personalului din subordine. 

În luna mai, urmare măsurilor impuse la nivel național, în vederea limitării efectelor 
pandemiei, s-a întocmit procedura de evaluare  a riscurilor de îmbolnăvire  cu Covid 19 și planul 
de măsuri de prevenire și protecție suplimentare împotriva infectării, respectiv a răspândirii 
virusului Coronavirus-Sars-Cov-2 și s-a transmis tuturor șefilor  compartimentelor operaționale 
în vederea aducerii la cunoștință tuturor angajaților instituției. 

În cursul anului 2020, au fost actualizateinstrucțiunile propriide securitate și sănătate în 
muncă și testele de verificare a cunoștințelor în urma instruirilor pentru angajații din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice fără personalitate juridică, a fost 
convocat comitetul de securitate și sănătate în muncă pentru întrunirile trimestriale, s-a asigurat 
secretariatul pentru cele 4 ședințe, precum și transmiterea proceselor verbale către 
Inspectoratul teritorial de muncă a județului Bistrița-Năsăud. 

Prin grija Biroului resurse umane și organizare, aufost gestionate concediile de odihnă și 
alte zile libere suplimentare ale angajaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
Direcției de asistență socială Bistrița și Poliției locale a municipiului Bistrița. 
Totodată, au fost gestionate,fizic și electronic,un numar de 384 declarații de avere, 379 
declarații de interese ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din 
cadrul Direcției de asistență socială Bistrița și din cadrul Politiei locale a municipiului Bistrita, 
acestea fiind comunicate cu Agenția Nationala de Integritate prin 29 de adrese, și s-a actualizat 
procedura operaționala privind înregistrarea declarațiilor de avere și de interese ale angajaților 
și aleșilor locali. 

S-a gestionat un numar de 384 de evaluări ale performanțelor pentru anul 2020 din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului,din cadrul Direcției de asistență socială Bistrița și 
din cadrul Poliției locale a municipiului Bistrița. 

În contextul evoluției pandemiei cu Covid 19, și, ținând cont de măsurile preventive 
adoptate la nivel național, județean și local, în vederea limitării efectelor răspândirii acestuia, s-
au întocmit o serie de acte administrative, cum ar fi: dispozițiiprivind stabilirea unor măsuri cu 
privire la modificarea temporară a locului de muncă pentru anumite categorii de personl din 



cadrul Primăriei municipiului Bistrița – pe durata stării de urgență, respectiv a stării de alertă, 
dispoziția privind stabilirea unor măsuri cu privire la accesul în Primăria municipiului Bistrița, pe 
perioada stării de urgență, decizii pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a 
posturilor vacante din cadrul Direcției de asistență socială Bistrița, respectiv a Poliției locale a 
municipiului Bistrița, în condițiile art.24 alin.(1) din Legea nr.55/2000, dispoziția primarului și 
decizii ale directorilor DAS si PL privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei. 

Obiectivele majore ale Biroului Resurse Umane pentru anul 2020 sunt: 
• identificarea elementelor de disfuncţionalitate şi a riscurilor care pot afecta realizarea 
obiectivelor generale şi a celor specifice ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Bistriţa şi al serviciilor publice, respectiv instituţiilor publice de interes local; 
• elaborarea programului de pregătire profesională, la nivelul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Bistriţa şi al serviciilor publice, instituţiilor publice şi regiilor autonome de 
interes local, prin accesarea de fonduri nerambursabile; 
• actualizarea Regulamentului intern, Codului de conduită şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare 
• revizuirea procedurilor de recrutare 
• implementarea Planului de acțiuni de îmbunătățire CAF 2019 - 2021 pentru eficientizarea 
activității Primăriei municipiului Bistrița 
 


