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Viziunea energetică a municipiului Bistriţa pentru anul 2050:
EASY City Bistriţa
ABSTRACT
Context
Municipiul Bistriţa consumă relativ puţină energie, comparativ cu oraşele din vest. Pe de o parte,
energia este risipită pentru că izolarea clădirilor este realizată într-o proporţie mică. Pe de altă
parte, indicatori precum: spaţiul de locuit/locuitor, nivelul de temperatură, etc., demonstrează că
nivelul standardelor de viaţă nu este foarte ridicat. La fel, risipa energetică, numărul de clădiri
publice, iluminatul public şi echiparea infrastructurii pentru cultură şi sport sunt încă la un nivel
scăzut. Astfel, nivelul de consum energetic în Bistriţa este sub 1.500 Watt per locuitor (exclusiv
industria). În următorii ani este de aşteptat însă o creştere a consumului de energie.
Bistriţa a aderat la Covenant of Mayors1 (Convenţia primarilor) şi s-a angajat să reducă emisiile de
CO2 cu 20% până în 2020 (comparativ cu anul 2008). Această ţintă poate fi atinsă prin folosirea şi
producerea de energie regenerabilă pentru a face faţă cererii crescânde de energie a oraşului.
În Bistriţa, zonele agricole neexploatate reprezintă un potenţial pentru producerea de biomasă;
acesta este cazul industriei lemnului. În plus, centralele energetice solare şi eoliene pot contribui la
furnizarea necesarului de energie.
Se va stabili un sistem de management al calităţii iar măsurile din strategia de dezvoltare 20102030 vor fi optimizate. Cu siguranţă, câteva din masurile iniţiale vor fi anulate pentru că nu mai
sunt valabile.
Politica energetică se bazează pe principiul durabilităţii, ţinând cont de economie, mediu şi
societate. Este un lucru bine ştiut că reconstruirea unui oraş şi a societăţii generează conflicte.
Procesul de schimbare şi dezvoltare va crea pe termen scurt şi mediu câştigători şi perdanţi.
Deciziile trebuie să fie luate pe termen lung şi trebuie să fie prezentate în mod clar şi transparent.
Piedicile aşteptate sunt spre exemplu, în domeniul competitivităţii economiei locale, fiscalităţii sau
a consecinţelor sociale pe termen scurt.
Viziunea
Municipiul Bistriţa se angajează pentru: “Environmental Sportive Energy City 15MWh” (EASY City
Bistriţa) – Oraşul care acţionează pentru protecţia mediului şi eficienţă energetică pentru atingerea
ţintei de 15MWh.
Aceasta înseamnă dezvoltare durabilă, restricţionarea creşterii consumului de energie la 15
MWh/locuitor/an, promovarea energiilor regenerabile şi a eficienţei energetice, producţia locala a
50% energie regenerabilă şi promovarea unui slogan de economisire a energiei în Bistriţa. Prin
această strategie Bistriţa se va dezvolta foarte mult şi va fi pregătită pentru perioada în care
resursele energetice convenţionale vor fi extrem de costisitoare.
Astfel, vor fi trei etape distincte de implementare a conceptului EASY City:
Faza 1: 2014-2020: Reducerea consumului de energie convenţională, în special la încălzirea
locuinţelor şi transport. Măsurile esenţiale pentru dezvoltarea urbană trebuie să fie însoţite de
abordări pentru reducerea cererii suplimentare de energie. Municipiul Bistriţa va promova inovarea
energetică şi producţia locală de energie.

1

www.eumayors.eu
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Faza 2: 2020-2030: Stabilizarea dezvoltării prin completarea de măsuri în strategia de dezvoltare
locală 2030, monitorizarea măsurilor, extinderea producţiei locale de energie din surse
regenerabile, promovarea inovării energetice.
Faza 3: 2030-2050: Trecerea la conceptul de EASY City cu peste 50% producţie locală de energie
regenerabilă.
Roadmap – Foaia de parcurs
Foaia de parcurs energetic, intitulată “The Annual Energy book” (TAEB) – Registrul Energetic
Anual (REA), include toate măsurile planificate până în 2050. Acestea sunt actualizate, discutate,
monitorizate şi ajustate condiţiilor ce se pot modifica. Ţinta municipală necesită un nivel înalt de
angajare din partea tuturor cetăţenilor şi actorilor locali.
Municipalitatea a acţionat împreună cu un consultant care a moderat trei Forumuri Energetice
Locale cu participarea actorilor locali şi a cetăţenilor. Concluzia a fost că este dificil să angajezi
participanţii în dezbaterea unor acţiuni ale căror rezultate se vor vedea în 36 ani.
Registrul Energetic Anual este un document scris, cu acţiuni şi responsabilităţi specifice, axânduse pe opt domenii diferite care sunt de cea mai mare importanţă pentru comunitatea locală.
Priorităţile Bistriţei:


Planul Urbanistic General, Studiul de trafic şi Strategia Locală de Dezvoltare 2010- 2030
necesită o revizuire care să fie în concordanţă cu conceptul de EASY City.



Limitarea creşterii cererii de bunuri şi servicii energetice în următorii 6 ani, o folosire
eficientă a energiei şi folosirea resurselor energetice care emit cele mai puţine gaze de
seră, precum şi consumul redus al energiei convenţionale.



Reducerea semnificativă a consumului de energie în clădirile publice. Rata folosirii
energiilor regenerabile în clădirile publice până în 2050 va fi de 100%.

Locuinţe si clădiri:
Bistriţa va reduce emisiile de gaze de seră şi consumul de energie convenţională prin măsuri de
planificare, reguli de conduită în construcţii si motivaţii financiare, precum şi consultanţă şi
informaţii.
Folosirea eficientă a energiei în spaţii (densitatea construcţiei, folosire, distribuire, folosire mixtă)
este integrată în planurile urbanistice şi este luată în considerare în proiectele de planificare.
Transportul şi mobilitatea:
Bistriţa va avea o strategie de transport şi mobilitate, va premia eficienţa energetică şi va crea
logo-ul energetic precum şi reguli pentru parcările municipale pe criterii energetice.
Furnizarea de energie:
Se va realiza un concept de furnizare a agentului termic şi a energiei electrice pentru anul 2050.
Achiziţii publice:
Achiziţiile publice vor oferi un plus de atenţie, pe lângă preţul corect, şi eficienţei energetice, sursei
de energie şi ecologiei. Vor fi dezvoltate atât un model de achiziţie cât şi o strategie de achiziţie.
Clădiri şi facilităţi:
Municipalitatea oferă un exemplu prin clădirile publice. Eficienţa energetică este îmbunătăţită în
clădirile şi în facilităţile publice.
Infrastructura:
Furnizarea de electricitate, iluminat public, infrastructura pentru informaţii şi tehnologii de
comunicare, apă, deşeuri, canalizare şi drumuri vor fi optimizate în ceea ce priveşte folosirea
energiei, emisiile de gaze de seră şi consumul de resurse.
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Angajaţi:
Angajaţii municipalităţii vor contribui la obiectivele unei societăţi care consumă economic resursele.
De aceea va fi creat conceptul de “Comunicare energetică”.

Implementare:
Un grup de lucru compus din reprezentanţi ai departamentelor de energie şi dezvoltare, transport
şi urbanism, actori implicaţi în domeniul construcţiilor şi experţi în managementul de mediu vor
asigura implementarea REA.
Instrumentele
Unele măsuri sunt deja implementate prin Strategia de dezvoltare Locală 2010-2030. Administraţia
trebuie să dezvolte noi concepte precum cel de Comunicare energetică, Modelul de contabilitate
pentru economia de resurse precum şi Strategia şi modelul pentru achiziţii publice.
Parteneriatul
Municipalitatea, Consiliul local al tinerilor, Agenţia de protecţia mediului, Departamentul de
Sănătate Publică, Inspectoratul în Construcţii, Camera de Comerţ şi Agricultură, mai multe şcoli şi
licee, ONG-uri, reprezentanţi ai celor mai mari companii locale şi de transport au fost implicate în
procesul de creare a Viziunii IMAGINE.
Paşii următori
Rezultatele măsurilor implementate sunt comparate cu obiectivele şi sarcinile prevăzute în REA.
Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor au fost definite ţintele pentru 2020 şi 2030. Aceste repere
sunt revizuite şi ajustate periodic.
Departamentele vor colecta regulat indicatorii pentru a monitoriza progresul realizat. Cifrele pentru
consumul de gaze vor fi analizate în fiecare an. La fiecare 2 ani se va face o revizuire a
consumului de energie primară şi finală, şi se vor publica cifrele emisiilor de gaze de seră.
REA se va revizui, actualiza şi aproba de Consiliul Local la fiecare 5 ani.
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Viziunea Energetică Bistriţa 2050
Locuitorii Bistriţei vor conlucra pentru atingerea ţintei:
Environmental Sportive Energy City (EASY City Bistriţa) - Oraşul care acţionează pentru
protecţia mediului şi eficienţă energetică pentru atingerea ţintei de 15MWh.
Aceasta înseamnă:
 Dezvoltare durabilă
 Restricţionarea creşterii consumului energetic la 15 MWh per locuitor pe an
 Promovarea energiilor regenerabile şi a eficienţei energetice
 Producerea locală de energie regenerabilă va ajunge la cel puţin 50%
 Promovarea logo-ului energetic local
Prin această strategie, Bistriţa doreşte să contribuie la combaterea schimbării climatice induse de
oameni. Furnizarea de energie nu va mai depinde în totalitate de sursele externe. Dezvoltarea
oraşului pentru un viitor mai bun necesită de altfel şi o scădere a consumului de energie,
respectându-se în acelaşi timp şi necesităţile sociale, economice şi etice. Prin această strategie,
Bistriţa se va dezvolta foarte mult şi va fi foarte bine pregătită pentru perioada în care resursele
energetice convenţionale vor fi reduse şi foarte scumpe.

Explicaţii
Municipiul Bistriţa consumă relativ puţină energie, comparativ cu oraşele din vest. Pe de o parte,
energia este risipită pentru că izolarea clădirilor este realizată într-o proporţie mică. Pe de altă
parte, indicatori precum: spaţiul de locuit/locuitor, nivelul de temperatură, etc., demonstrează că
nivelul standardelor de viaţă nu este foarte ridicat. La fel, risipa energetică, numărul de clădiri
publice, iluminatul public şi echiparea infrastructurii pentru cultură şi sport sunt încă la un nivel
scăzut. Astfel, nivelul de consum energetic în Bistriţa este sub 1.500 Watt per locuitor (exclusiv
industria).
În orice caz, oraşul are restanţe importante în ceea ce priveşte echipamentul, tipul de locuinţe şi
infrastructura culturală, sportivă şi economică. Aceasta include standardele de siguranţă precum
densitatea şi luminozitatea iluminatului stradal. Astfel, în următorii ani este de aşteptat o creştere a
consumului de energie.
Bistriţa a aderat la Convenţia Primarilor. Ţinta lor este să reducă emisiile de CO2 cu 20% până în
2020, comparativ cu anul 1998. Această ţintă poate fi realizată în principal prin producerea şi
folosirea de energie regenerabilă, recunoscând astfel nevoia crescândă de energie a oraşului.
În România resursele convenţionale locale de energie vor scădea foarte mult în următorii 10-20 de
ani. Mai ales extracţia de gaze naturale va fi cel mai probabil încheiată. Deci, din punct de vedere
naţional, este foarte importantă creşterea producţiei energetice locale. Pe lângă potenţialul
energetic solar în Bistriţa - Năsăud mai există şi zone apreciabile cu potenţial agricol, care nu au
fost încă exploatate. Acest potenţial poate fi folosit pentru producerea de biomasă. Industria
lemnului poate fi de asemenea inclusă. În plus centralele solare şi eoliene pot contribui la
reducerea lipsurilor în aprovizionarea cu gaz.
Administraţia locală este foarte ocupată în a face faţă devoltării urbane actuale. Strategia de
dezvoltare locală 2010-2030 va angrena aproape în totalitate capacitatea administraţiei, astfel
încât rămâne prea puţin loc pentru noi proiecte până în anul 2030. În această perioadă se va stabili
un sistem de management al calităţii iar măsurile care au fost deja luate în calcul vor fi optimizate.
Astfel, vom avea trei etape distincte de implementare a conceptului EASY City:
Faza 1: 2014-2020: Reducerea consumului de energie convenţională, în special la încălzirea
locuinţelor şi a operării mijloacelor de transport. Măsurile esenţiale pentru dezvoltarea urbană
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trebuie să fie însoţite de abordări pentru minimalizarea cererii adiţionale de energie. Municipiul
Bistriţa va promova inovarea energetică şi producţia locală de energie.
Faza 2: 2020-2030: Stabilizarea dezvoltării prin completarea de măsuri în programul 2030 pentru
dezvoltare urbană, monitorizarea măsurilor, extinderea producţiei locale de energie din surse
regenerabile, promovarea inovării energetice. 
Faza 3: 2030-2050: Trecerea la conceptul de EASY City cu peste 50% productie locala de energie
regenerabilă. 
Astfel, master planul energetic, adică Foaia de parcurs, este intitulat “The Annual Energy book”
(TAEB) – Registrul energetic anual REA. Ţinta desemnată necesită un angajament la nivel înalt
din partea tuturor locuitorilor şi a factorilor de decizie implicaţi.

Provocări şi ţinte
Politica energetică se bazează pe principiul durabilităţii, ţinând cont de economie, mediu şi
societate. Este un lucru bineştiut că reconstruirea unui oraş şi a societăţii crează conflicte.
Procesul de schimbare şi dezvoltare va crea pe termen scurt şi mediu câştigători şi perdanţi.
Oricum, aceasta se va întâmpla de la sine, deoarece schimbarea unui oraş este inevitabilă.
Deciziile trebuie să fie luate în perspectivă pe termen lung şi trebuie să fie prezentate în mod clar
şi transparent. Piedicile aşteptate sunt spre exemplu în domeniul competitivităţii economiei locale,
fiscalităţii sau a consecinţelor sociale pe termen scurt. Într-o discuţie deschisă, informaţia este
accesibilă tuturor cetăţenilor.
Viziunea EASY City garanteaza pe termen lung prosperitate economica locala, dreptate si
acceptare sociala. Municipiul si administratia lui pot sustine implementarea si folosirea energiei
inovative precum şi metodele mai eficiente de economisire a energiei.

Ţinte şi Priorităţi
Ţinte
 Furnizarea energiei în mod suficient, sigur, prietenos cu mediul, care nu consumă resursele
şi care este economic
 O reducere semnificativă a CO2 şi a celorlalte emisii de gaze de seră
 Reducerea semnificativă a consumului de energie conventională

Priorităţi
1.)

Limitarea cresterii cererii de bunuri si servicii energetice in urmatorii 6 ani.

2.)

Folosirea eficienta a energiei: Reducerea consumului de energie prin îmbunătăţirea
eficienţei energetice în clădiri, echipamente, procese şi transport.

3.)

Folosirea surselor de energie cu emisii scăzute de CO2 şi consumul scăzut de energie
convenţională: Energia din deşeuri, agent termic din deşeuri şi resurse regenerabile.

Ţinte cantitative
Pentru a putea controla implementarea obiectivelor, s-au definit reperele pentru anii 2020 şi 2030.
Acestea sunt revazute periodic si ajustate conditiilor in schimbare.

Administraţia locală
 Va reduce semnificativ consumul de energie în clădirile municipale
 Va creşte semnificativ folosirea energiei regenerabile în clădirile municipale, pentru a
ajunge la 100% în 2050
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 Consumul de energie şi emisiile de CO2 ale autoturismelor din parcul auto al municipalităţii:
până în 2050 toate vor fi electrice, alimentate cu electricitate din energia durabilă produsă
local
 Sursele de producere a energiei regenerabile: Contracte, obiective corporatiste ale
furnizorilor urbani de energie, etc.

Sarcini şi strategii cheie
Sarcinile cheie pentru implementarea REA sunt prezentate în continuare. Lista acestora va fi
imbunătăţită şi schimbată pe parcurs. Documentele strategice şi planurile care există deja şi au
fost acceptate sunt foarte importante pentru toate aceste probleme: PUG-ul şi Strategia Locală de
Dezvoltare 2010- 2030. Ambele tratează toate subiectele abordate. Bineînţeles, ambele necesită a
fi revizuite în concordanţă cu ţintele conceptului de EASY City Concept.

Locuinţe şi clădiri:
În dezvoltarea urbană şi construcţia de locuinţe individuale, Bistriţa va reduce emisiile de gaze de
seră şi consumul de energie convenţională prin măsuri de planificare, reguli de conduită în
construcţii şi motivaţii economice, precum şi consultanţă şi informaţii. Cifrele încercuite cu negru
indică faza (1-3).
 Planificarea dezvoltării ca o concretizare şi dezvoltarea a PUG-ului 
 Strategia de mobilitate, revizuirea Studiului de Trafic 
 Bonusul eficienţei energetice, logo-ul energetic 
Sarcini detaliate
1.)

Aspectul folosirii spaţiului în mod eficient energetic (densitatea clădirilor, folosinţa,
distribuţia, folosirea mixtă) sunt parte componentă a planurilor structurale şi a planurilor de
utilizare a terenurilor, aşa cum sunt considerate proiecte de planificare (reguli speciale de
construcţie, planuri de proiectare).

2.)

În contextul politicii urbane pentru locuinţe, Bistriţa contracarează creşterea folosirii
terenurilor cu ghiduri pentru contractele de leasing, de construcţii şi pentru locuinţe.

3.)

Sunt stabilite bonusuri pentru economisirea energiei şi pentru folosirea eficientă a energiei,
acestea făcând parte din politica tarifară şi preţul energiei. 

4.)

Consumatorii energetici mari care se angajează la o ţintă naţională sau locală beneficiază
de asemenea de bonusul energetic.

5.)

Este susţinută folosirea sistemelor energetice prietene cu mediul, cu emisii scăzute de
CO2, şi minimizarea folosirii energiei convenţionale. Instrumentele sunt logo-ul energetic
precum şi avantaje în transport şi serviciile energetice.

6.)

În emiterea autorizaţiilor de construcţie pentru clădirile vechi se va urmări folosirea eficientă
a energiei precum şi a celor regenerabile pe de o parte, iar pe de alta protejarea
monumentelor şi conservarea aspectului urban al oraşului. 

7.)

Municipiul Bistriţa promovează dezvoltarea şi popularizarea clădirilor eficiente energetic,
echipamentele şi tehnologiile precum şi conceptele şi metodele inovative.

8.)

Valorile cantitative asociate caracteristicilor energetice şi climatice ale clădirilor publice vor
continua să fie colectate şi publicate. Posibilităţile de a influenţa aceste variabile vor fi
verificate regulat. 

9.)

Se vor stabili calendare cu proprietarii de locuinţe, care să conţină ţintele eficienţei
energetice pentru blocurile de locuit, per an, pentru faţade de cel puţin 5.000 m2 
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Transportul şi Mobilitatea
În transportul local, municipiul Bistriţa va reduce emisiile de gaze de seră şi consumul de energie
convenţională prin măsuri de planificare, reguli şi cerinţe pentru construcţii precum şi un
management activ al transportului şi mobilităţii.
 Planificare 
 Strategia de mobilitate, revizuirea Studiului de Trafic 
 Bonusul eficienţei energetice, logo-ul energetic 
 Dezvoltarea unui regulament pentru parcările municipale 
Sarcini detaliate
1)

Municipiul Bistriţa implementează un proiect de dezvoltare a unei reţele de piste pentru
biciclişti, precum şi îmbunătăţirea trotuarelor pentru pietoni. 

2)

Atât în PUG cât şi în PUD-uri este prevăzută şi încurajată folosirea mijloacelor de transport
eficiente energetic. Trebuie oferită prioritate traficului pietonal şi ciclist, precum şi
transportului public. Parcările pentru maşinile alimentate convenţional ar trebui să fie
reduse şi administrate la un nivel scăzut.

3)

Alte nevoi pentru mobilitate vor fi rezolvate prin îmbunătăţirea atractivităţii, calităţii şi
performanţei pentru mersul pe jos, ciclism şi transport public.

4)

Străzile Bistriţei vor fi îmbunătăţite ca spaţii urbane. Zonele comerciale şi cele de petrecere
a timpului liber ar trebui să fie mai uşor accesibile cu autobuzul. Prin îmbunătăţirea
acesibilităţii pietonale sau cu bicicleta, aprovizionarea locală este indirect îmbunătăţită.

5)

Traficul este stabilizat la un nivel de viteză scăzut şi optimizat în ceea ce priveşte consumul
de energie.

6)

În achiziţionarea de vehicule pentru transportul public se acordă o atenţie deosebită
consumului şi tipului de combustibil folosit. La fiecare doi ani vor fi întocmite rapoarte către
Consiliului Local cu privire la consumul efectuat de parcul auto şi de transportul public.

7)

Municipalitatea susţine cercetarea şi dezvoltarea transportului şi a mobilităţii prin proiecte
demonstrative, pilot.

8)

Consumul de energie rezultat din traficul urban este analizat şi publicat periodic.

Furnizarea de energie
Pentru furnizarea de gaze naturale şi electricitate, precum şi furnizarea agentului termic local şi
judeţean, Bistriţa urmăreşte o tranziţie pe termen lung către furnizarea de energii din surse
regenerabile, prietene cu mediul.
Pentru furnizarea de agent termic precum şi de răcire, Bistriţa doreşte să utilizeze cu precădere
energie disponibilă local, creată din deşeuri şi din surse regenerabile. În acest scop, o coordonare
spaţială este cuplată cu prioritizarea surselor de energie cu serviciile de informare şi consultare.
 Conceptul de furnizare a agentului termic 2050 
 Conceptul de furnizare a energiei electrice 2050 
Sarcini detaliate
1)
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Muncipiul Bistriţa pregăteşte substituirea energiei cărbunelui în concordanţă cu declinul
aşteptat al producţiei proprii, cu energie regenerabilă produsă local.

2)

Se va crea un concept de furnizare a agentului termic 2050. Pentru a realiza o concordanţă
între cerere şi ofertă pentru energie termică (încălzire şi răcire), potenţialul zonei urbane
este reprezentat la scară redusă. Folosirea resurselor energetice este prioritizată în
concordanţă cu criteriul durabilităţii. Conceptul va fi actualizat din cinci în cinci ani.

3)

Se va crea un concept de furnizare a energiei electrice 2050. Pentru a realiza o
concordanţă între cerere şi ofertă pentru energie electrică, este analizat potenţialul mai
multor energii primare din zona urbană şi din împrejurimi. Folosirea resurselor energetice
este prioritizată în concordanţă cu criteriul durabilităţii. Conceptul va fi actualizat din cinci în
cinci ani. 

4)

Pentru a folosi la capacitate maximă potenţialul energiei termice din deşeuri şi cea
regenerabilă se va realiza o coordonare între planificarea energetică şi departamentele de
urbanism.

5)

Reţelele de cartier pentru distribuţia agentului termic şi punctele termice din cartiere sunt
realizate în concordanţă cu Conceptul de furnizare a agentului termic 2050 

6)

Este susţinută folosirea de agent termic provenit din deşeurile companiilor industriale şi
comerciale, agent termic provenit din apa purificată din canalizare şi din clădiri, precum şi
realizarea de circuite operaţionale interne de ape uzate. 

7)

Deşeurile organice municipale şi deşeuri de biomasă din zonele urbane verzi sau din ferme
sunt folosite în companiile municipale pentru producerea de combustibili. 

8)

Potenţialul energetic al pădurilor şi zonelor agricole din municipiu şi împrejurimi este folosit
la scară largă, atâta timp cât lemnul nu este necesar activităţilor de construcţii din zonă. 

Consultarea, Informarea
Pentru populaţie, economie şi mediul profesional, municipiul Bistrita oferă consultanţă şi informaţii
pe teme legate de energie. Activităţile sunt deja prezentate în Strategia Locală de Dezvoltare
2010- 2030.
Sarcini detaliate
1)

Municipiul Bistriţa operează centre de consultanţă şi oferă informaţii pe teme legate de
energie în domeniile acoperite de PUG, planuri de situaţie, clădiri, mobilitate, afaceri şi
companiile, precum şi din punct de vedere al consumului. 

2)

Activităţile de informare şi consultanţă sunt coordonate şi aliniate cu activităţile
corespondente la nivel naţional.

3)

Programele specifice de informare şi schimb de experienţă în domeniul energiei şi
transportului sunt ţintite la nivelul şcolilor.

4)

Prin evenimente şi campanii, populaţia va fi sensibilizată cu privire la problemele
energetice, de mediu şi transport.

Achiziţiile publice
Nevoia de spaţiu, infrastructură, echipamente, bunuri de consum şi mijloace motorizate de
transport sunt optimizate în termeni de suficienţă. În procesul de achiziţie se acordă o atenţie
deosebită, pe lângă preţul corect, şi eficienţei energetice, sursei de energie şi ecologiei. Un model
adecvat pentru achiziţii va fi realizat, împreună cu o strategie de achiziţii.
 Strategia şi principiul general pentru achiziţii 
Sarcini detaliate
1)

În achiziţiile referitoare la energie, resurse şi climă (maşini, echipamente, vehicule,
încăperi) sunt valabile principiile consistente. 
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2)

Serviciile achiziţionează automobilele în concordanţă cu cerinţele politicii urbane pentru
automobile. Acestea raportează la fiecare doi ani cu privire la parcul auto, km parcurşi,
calitatea combustibilului folosit şi consumul acestora. 

Clădiri şi infrastructură
Clădirile şi infrastructura municipalităţii, precum şi cele ale localităţilor componente sunt construite
sau renovate în mod exemplar, în concordanţă cu obiectivele proprii. Acestea se aplică
construcţiilor, operării şi mobilităţii induse. Inovarea este promovată prin proiecte pilot.
Utilizarea clădirilor şi infrastructurii administrative sunt optimizate pentru eficienţă energetică.
Cererea de energie este satisfacută de combustibilii compatibili cu obiectivele.
Sarcini detaliate
Strategia imobiliară a municipiului este orientată către necesităţile unei societăţi care economiseşte
energia. 
1)

Pentru calculele eficienţei indicatorii cheie sunt emisiile de gaze de seră şi consumul
adecvat de energie primară 

2)

Clădirile şi echipamentele sunt operate optim prin implicarea utilizatorilor. 

3)

Consumul de energie al clădirilor municipale şi a echipamentelor este înregistrat într-o
formă potrivită de evaluare energetică comparativă. 

4)

Pentru imobiliarele şi echipamentele cu consum mare, municipiul Bistriţa va încheia
acorduri cu consumatorii mari. Anual se va realiza un raport cu efectele acordurilor. 

Infrastructura
Furnizarea de energie electrică, iluminatul stradal, infrastructura pentru tehnologia informaţiei şi a
comunicaţiilor, furnizarea de apă, serviciile de deşeuri, canalizarea urbană şi infrastructura rutieră
vor fi optimizate în ceea ce priveşte folosirea energiei, emisiilor de gaze de seră şi consumul de
resurse.
 Model de contabilitate pentru societatea care reduce consumul. 
Sarcini detaliate
1)

Reţelele de cabluri pentru furnizarea energiei electrice sunt folosite în mod eficient şi
prietenos cu mediul. Ele vor fi îmbunătăţite constant pentru a face faţă caracteristicilor în
schimbare ale producătorilor, precum şi a celor de pe piaţa cererii şi a ofertei. Sunt luate în
considerare şi condiţiile naturale locale. 

2)

Gazul de fermentare de la staţiile de epurare a apelor uzate va fi folosit în mod optim
pentru energie. 

3)

Căldura rezultată din instalaţiile de tratare a apelor uzate va fi folosită în mod optim. 

4)

Pentru a reduce consumul de energie în tratarea apelor uzate, sunt acceptate infiltrarea şi
retenţia apelor pluviale.  Sistemul de canalizare separat va fi extins şi va fi redusă
infilrtarea apelor străine. 

5)

În planificarea iluminatului public stradal va fi luat în considerare factorul de suficienţă.
Iluminatul stradal va fi administrat în mod eficient energetic. 

Angajaţii
Angajaţii municipalităţii contribuie la obiectivele societăţii care reduce consumul de energie. În
acest scop, ei sunt în mod constant consiliaţi, informaţi şi primesc oferte specifice.
 Conceptul de Comunicare pentru Energie 
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Sarcini detaliate
1)

Angajaţii sunt instruiţi şi informaţi în mod constant, la fiecare doi ani, cu privire la folosirea
energiei în mod economic şi prietenos cu mediul, atât la locul de muncă cât şi în zonele de
responsabilitate. 

2)

Prins stimulente şi alte măsuri specifice, municipiul reduce consumul de energie şi impactul
asupra mediului înconjurător generat de modul de deplasare la srviciu al angajaţilor. 

3)

Deplasarea în oraş se face prin transport public, biciclete şi pietonal. Călătoriile inevitabile
cu avionul sunt compensate în termeni de emisii de CO2. Se vor întocmi rapoarte
referitoare la traficul aerian. 

Implementarea
Consiliul Local
Consiliul Local al municipiului Bistriţa are două sarcini importante în implementarea REA
 Asigură că toate condiţiile cadru susţin obiectivele politicii energetice urbane
 Asigură faptul că municipiul primeşte suficientă libertate în implementarea obiectivelor.
Relaţionarea cu alte comunităţi şi participarea activă în asociaţii şi organizaţii naţionale este foarte
importantă. Calitatea de mebru în Convenţia Primarilor şi în alte organizaţii sunt expresia acestui
fapt.

Grupul de coordonare
Implementarea REA trebuie să fie monitorizată de un grup de control. Grupul este format din
reprezentanţi ai serviciilor de energie şi durabilitate, transport şi urbanism, actori locali din
domeniul construcţiilor şi experţi pe probleme de mediu. Grupul de control trebuie să se reunească
de cel puţin două ori pe an începând cu anul 2016 şi trebuie să îndeplinească următoarele sarcini:
 controlul procesului de implementare
 actualizarea şi testarea planurilor de acţiune
 implementarea controlului
 raportarea către Consiliul Local
 susţinerea municipalităţii şi a serviciilor ei în dezvoltarea de politici şi strategii energetice
 asigurarea de principii uniforme şi instrumente pentru evaluarea proiectelor energetice
 coordonarea cooperării energetice la nivel judeţean, naţional, şi cu alte oraşe, precum şi cu
organizaţii externe

Direcţiile municipalităţii
Obiectivele şi sarcinile din REA se aplică tuturor serviciilor municipalităţii precum şi celor cu
personalitate juridică. Acestea se adresează şi cetăţenilor. Ele vor fi considerate în luarea tuturor
deciziilor şi activităţilor legate de energie. Implementarea clară se realizează la nivelul serviciilor şi
companiilor care îşi îndeplinesc obligaţiile energetice.

Întâlnirea pe tema energiei
Odată pe an, grupul de control şi persoanele responsabile cu energia se vor reuni într-o „Întâlnire
pe tema energiei". Aceasta va oferi informaţii referitoare la politica energetică, gândirea comună şi
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optimizarea sarcinilor şi implementarea procesului, precum şi schimbul profesional între direcţii şi
servicii.

Instrumentele
Planuri de acţiune
Unele măsuri din REA sunt deja implementate prin Strategia de dezvoltare locală 2010-2030.
Pentru subiecte individuale este recomandat să se creeze concepte specifice, de ex.: Conceptul
de Comunicare Energetică, Modelul de Contabilizare pentru o societate care economiseşte
resursele şi Strategia şi Modelul pentru achiziţii. Ca parte a Întâlnirii anuale pe tema energiei,
activităţlie vor fi actualizate de aceste servicii. Activităţile sunt comparate cu politicile interne şi
obiectivele serviciilor. Efectul măsurilor este comparat cu obiectivele şi sarcinile din REA. Astfel
este posibil să intervină ajustări şi corecţii.

Controlul
Controlul va fi efectuat la diferite nivele:
 Implementarea măsurilor individuale va fi revizuită de către servicii.
 Pentru subiecte individuale, controlul este efectuat la nivelul întregului oraş, de ex.: pentru
implementarea politicii automobilelor şi a achiziţiilor publice.
 Supra-controlul este realizat prin balanţa consumului de energie primară şi emisiile de gaze
de seră.

Monitorizarea, Contabilizarea
Serviciile colectează indicatorii relevanţi. Valorile pentru consumul de gaze şi combustibili sunt
colectate anual. La fiecare doi ani se va publica o statistică a consumului de energie primară finală,
precum şi a emisiilor de CO2 şi a altor gaze cu efect de seră.

Raportarea, raportul anual
Registrul Energetic Anual este revizuit la fiecare cinci ani, actualizat şi corectat de municipalitate.
În acelaşi timp se realizează şi coordonarea cu celelalte politici legate de energie. Următoarea
dată la care va fi publicat este 2020.
Sarcini detaliate
1)

REA este revizuit şi actualizat la fiecare cinci ani începând cu anul 2020. 

2)

Planurile de acţiune sunt revizuite anual în cadrul administraţiei.

3)

Ca instrument central de control pentru implementarea REA, se crează o statistică pentru
consumul de energie primară şi emisiile de gaze de seră, la fiecare doi ani. Aceste
rezultate sunt raportate municipalităţii.

4)

Municipalitatea, actorii care sunt implicaţi în proces şi publicul sunt informaţi despre stadiul
implementării REA şi activităţile legate de energie la fiecare doi ani alternativ cu punctul
3.

5)

Strategiile şi politicile legate de energie sunt revizuite la fiecare cinci ani.

6)

Va fi creată o bază consistentă şi instrumentele necesare pentru evaluarea proiectelor
energetice ale administraţiei. Începând cu anul 2021 acestea vor fi fixate periodic.

7)

Municipiul Bistriţa menţine un schimb periodic de idei din sectorul energetic cu Ministerul
Economiei din România. 
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8)

Municipiul Bistriţa menţine un schimb periodic de idei din sectorul energetic cu administraţia
judeţului Bistriţa-Năsăud. 

9)

Pe probleme legate de energie în sectorul construcţiilor, municipiul Bistriţa lucrează
îndeaproape cu Asociaţia Română a Inginerilor (AGIR) şi alte organizaţii. 

10)

Municipiul Bistriţa este membru al "Convenţiei Primarilor", o alianţă de oraşe şi municipii din
Europa care are ţinte ambiţioase referitoare la schimbările climatice, sub auspiciile Comisiei
Europene.
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Registrul Energetic Anual 2013-2050
În Registrul Energetic Anual sunt prezentate toate acţiunile şi măsurile sau ideile necesare atingerii
scopului. Datorită importanţei Strategiei Locale de Dezvoltare 2010-2030 acţiunile şi măsurile
acestui plan sunt prezentate în partea stângă a tabelului pentru anii 2013 - 2030. Aceste măsuri au
fost deja adoptate de Consiliul Local. În partea dreaptă sunt măsurile energetice adiţionale sau
propuneri în contextul măsurilor unice sau proiectelor din partea stângă. Ele presupun o reducere
a energiei necesare pentru realizarea Viziunii 2050. Acţiuni ulterioare sunt plasate în partea
dreaptă. În total, măsurile din partea dreaptă sunt parte din Road-Map-ul de realizare a Viziunii.
Câmpurile de acţiune sunt indicate prin culori, pentru a demonstra relevanţa enegetică:
Portocaliu/galben

acţiunea propusă va creşte, cu mare probabilitate, nevoia de energie a
municipiului

Verde deschis/turcoaz: acţiunea propusă va scădea cererea de energie sau va reduce tendinţa
iniţială de creştere
Gri închis/gri:

acţiunea propusă nu va avea vreun impact semnificativ asupra cererii de
energie a municipiului

În coloanele din partea dreaptă sunt menţionaţi actorii care ar trebui să fie responsabili de acţiunea
respectivă. Aceştia sunt identificaţi astfel:
Administraţie şi Consiliul Local
Cetăţeni
Economia Locală
Economia Energetică
Toţi
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Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic
Organizare

Organizarea de campanii de conştientizare a
publicului asupra beneficiilor folosirii mijloacelor de
transport cu emisii scăzute de noxe în vederea
reducerii schimbărilor climatice
Organizarea de campanii de responsabilizare a
publicului asupra colectării selective a deşeurilor şi
rolul cetăţenilor; încurajarea consumatorilor să
folosească produse ecologice, refolosibile şi de
lungă durată

Activităţi constante timp de 10 ani: Organizarea de
campanii de conştientizare a publicului asupra
beneficiilor folosirii mijloacelor de transport cu emisii
scăzute de noxe, în vederea reducerii schimbărilor
climatice
Activităţi constante: Organizarea de campanii de
responsabilizare a publicului asupra colectării
selective a deşeurilor şi rolul cetăţenilor; încurajarea
consumatorilor să folosească produse ecologice,
refolosibile şi de lungă durată

2013





Publicarea şi promovarea unui ghid turistic pentru
Municipiul Bistriţa

Informaţii turistice complete referitoare la aspectele
conceptului de EASY- City. Evidenţierea avantajelor
energetice



Dezvoltarea domeniilor turismului şi serviciilor

Focus pe traficul ciclist şi economisirea energiei în
domeniul turismului şi serviciilor
Stabilirea unor criterii energetice şi de durabilitate
pentru evenimentele folk, în particular a celor
referitoare la managementul traficului



Organizarea unor importante evenimente sportive:
“Jocurile Sportive Siebenburgen”
Organizarea de evenimente culturale, pentru
atragerea publicului, în vederea capitalizării cadrului
istoric prin momente precum: festivalul cultural
medieval sau centrate pe Biserica Evanghelică

Stabilirea unor standarde energetice durabile pentru
evenimentele sportive
Limitarea numărului de evenimente, crearea unei
sinergii energetice prin combinarea mai multor
subiecte în cadrul unui eveniment singular



Îmbunătăţirea infrastructurii şi ulitităţilor rutiere şi
stabilirea unor facilităţi la plata taxelor, pe 5 ani, în
funcţie de valoarea investiţiei pentru a se putea
popula parcul industrial

Includerea de criterii de mediu şi energie în
contractele de cesiune a terenurilor

Organizarea de târguri cu mâncare tradiţională şi
meşteşugăreşti în Piaţa Centrală şi pietonalul Liviu
Rebreanu
Cursuri de formare pentru ghizii turistici voluntari
organizate de Centrul de Informare Turistică
Promovarea Centrului istoric prin educaţie civică
(cursuri de istorie a oraşului) organizate la centrul
de informare

Prioritate pentru târgurile meşteşugăreşti tradiţionale
şi mâncare locală, actualizarea spaţiilor existente
pentru târguri

Organizarea de festivaluri/ evenimente folk












Organizarea de evenimente cultural-artistice în
oraşul înfrăţit Zielona Gora – Bistritzfest, precum şi
în celelalte oraşe înfrăţite. Începând cu 2013
Proiecte de infrastructură în cadrul politicii publice
„Revigorarea Centrului istoric”
Comunicare
Crearea de campionate între şcoli şi cartiere

Stabilirea de standarde energetice durabile pentru
campionate între şcoli şi cartiere
Initierea şi organizarea de campanii tematice de
Dezvoltarea unui concept de comunicare a EASY
comunicare, diseminarea de materiale promoţionale City, a standardelor energetice pentru participarea
prin centrele de informare turistică din ţară şi din
la târguri
străinătate, participarea la târgurile naţionale şi
internaţionale de turism
Campanii de promovare a obiectivelor de dezvoltare
cuprinse în PUG
Stabilirea unui sistem de facilităţi pentru atragerea
medicilor specialişti

Stabilirea unor criterii energetice pentru dezvoltarea
viitoare în condiţiile noii densităţi urbane, etc.
Stabilirea de standarde energetice durabile pentru
instituţiile medicale









Promovarea produselor locale de turism şi a
serviciilor pe websit-ul municipalităţii şi pe cel al
Bistriţei Medievale, şi introducerea acestora în
materialele de promovare judeţene şi naţionale.

Completarea conceptului de informatiii turistice
referitoare la EASY-City. Evidenţierea avantajelor
energetice





Adoptarea planului de management a Parcului
Industrial. (PPP)
Vizite de studiu pentru analizarea proiectelor din
domeniul turismului în oraşele înfrăţite.
Stabilirea unor facilităţi pentru atragerea de
specialişti tineri (ex.:cazare, transport gratuit,
asigurări sociale şi medicale, alternative privind
petrecerea timpului liber – cultură şi socializare)




Măsuri Structurale
Reabilitarea termică a 30 de blocuri de locuit,
construite înainte de 1990. Începând cu 2013

Activităţi permanente: Reabilitarea termică a 30 de
blocuri de locuit, onstruite înainte de 1990. Începând
cu 2013

Construirea de parcări pentru biciclete în punctele
de interes turistic şi puncte de închiriere pentru
biciclete
Îmbunătăţirea capitalului natural. Îmbunătăţirea
zonei viticole tradiţionale (Steiniger)
Reabilitarea şi extinderea zonelor verzi din
vecinătatea cartierelor Independenţei Nord şi
Independenţei Sud, 13.5 ha

Construirea de parcări pentru biciclete în punctele
de interes turistic şi puncte de închiriere pentru
biciclete
Îmbunătăţirea capitalului natural. Îmbunătăţirea
zonei viticole tradiţionale (Steiniger)
A se verifica dacă culturile energetice pot fi integrate
în conceptul de design a zonelor verzi

Folosirea panourilor fotovoltaice pentru unele
extensii ale iluminatului public stradal – proiect pilot
pe 10 străzi.
Completarea studiului zonelor verzi din Bistrita
(Registrul zonelor verzi)
Construirea de fântâni decorative în Ştefan cel
Mare, Independenţei Sud (Str.Panait Cerna), Andrei
Mureşanu (str.Florilor) alte cartiere din oraş

Folosirea panourilor fotovoltaice pentru unele
extensii ale iluminatului public stradal – proiect pilot
pe 10 străzi.
A se verifica care zone sunt disponibile pentru
culturile energetice (păduri sau câmpii)
Reducerea consumului de apă, ex.: folosirea apelor
pluviale şi a ciclurilor de apă la construirea
fântânilor. În total se reduce numărul fântânilor










Construirea grădiniţei cu 4 etaje pe strada Nicolae
Balcescu 38/a
Construirea de blocuri ANL etapa III – 138
apartamente – cartierul Subcetate
Construirea de noi poduri şi poduri pietonale peste
râul Bistriţa: Viişoara, Zăvoaie, Independenţei,
Poligon-MHC

Construcţie supraetajată din lemn, cu materie primă
din pădurile locale sau regionale
Construcţie supraetajată din lemn, cu materie primă
din pădurile locale sau regionale
Construirea de poduri din lemn, cu materie primă
din pădurile locale sau regionale

Construirea de treceri separate pe strada Romană

Construcţia de pasaje din lemn, cu materie primă
din pădurile locale sau regionale. Doar pentru
pietoni şi biciclişti



Extinderea distribuţiei de gaz în Parcul Industrial
Bistriţa Sud

A se verifica dacă este necesară suplimentarea
aprovizionării cu gaz sau poate fi înlocuit cu alte
tehnologii precum conceptul de încălzire zonală, mai
ales în zonele industriale
A se verifica dacă este necesară suplimentarea
aprovizionării cu gaz sau poate fi înlocuit cu alte
tehnologii precum conceptul de încălzire zonală



Extinderea lucrărilor la sistemul de canalizare din
zona rezidenţială Subcetate etapa III
Extinderea lucrărilor la sistemul de distribuţie a apei
în Slătiniţa

Examinarea posibilităţii de recuperare a energiei din
apele uzate
Compactarea structurii de decontare, cu scopul
utilizării mai eficiente a infrastructurii



Reabilitarea şi consolidarea clădirii din Piaţa
Centrală Nr. 1

Atestarea balanţei energetice, având în vedere ciclul
de viaţă

Extinderea distribuţiei de gaz în localitatea
componentă Sărata
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Reabilitarea Centrului Cultural Municipal “George
Coşbuc”, monument istoric de clasă A

Atestarea balanţei energetice, având în vedere ciclul
de viaţă

Modernizarea staţiei de tratare a apei.

A se verifica dacă folosirea energiei din apele uzate
poate fi îmbunătăţită în locaţie
Examinarea posibilităţii de recuperare a energiei din
apele uzate

Extinderea lucrărilor la sistemul de canalizare a
Centrului Multifuncţional Sportiv Unirea
Reabilitarea şi modernizarea străzii Sigmirului şi a
trecerii la nivel cu calea ferată
Amenajarea teritoriului afluenţilor râului Bistriţa:
Valea Slătiniţei, Valea Castailor, Valea Rusului,
Valea Ghinzii
Reabilitarea şi modernizarea Parcului Municipal –
6.2 ha
Revigorarea urbană a centrului istoric, Axa Turistică
1, 2, 3
Reabilitarea Bisericii Evanghelice
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Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic
Organizare
Începerea revizuirii planului de transport urban cu
scopul de a-l transforma într-un plan de mobilitate.
Încheiere în 2017
Valorile asociate energiei şi climei ale clădirilor
publice vor fi colectate şi publicate regulat

2014





Implementarea unei reţele cuprinzătoare de piste
pentru biciclete şi asigurarea calităţii trotuarelor
Trebuie acordată prioritate traficului pietonal şi
ciclist, precum şi transportului public. Parcările
pentru autovehiculele alimentate convenţional vor fi
reduse şi administrare la minim. Crearea unui
concept pentru parcarea în oraş
Traficul este stabilizat la un nivel de viteză scăzut şi
optimizat în vederea consumurilor
Folosirea spaţiilor în mod eficient energetic este
inclus în planurile structurale, planurile urbanistice şi
noile noile proiecte de planificare (reguli speciale în
construcţii, planuri de proiectare)
Redezvoltarea zonei fostului depozit de deşeuri
A se verifica dacă locaţia unui fost depozit de
Zăvoaie în vederea reorganizării urbane a zonei prin deşeuri nu este potrivit pentru „minerit urban” pe
implementarea Planului Local de Acţiune din cadrul termen mediu şi lung
proiectului SUFALNET 4EU



Susţinerea folosirii sistemului de transport în masă
sau alternativ prin promovarea gratuităţii biletelor
pentru pensionari

Susţinerea folosirii sistemului de transport în masă
sau alternativ prin promovarea gratuităţii biletelor
pentru pensionari



Scutirea de la plata impozitelor şi facilităţi pentru
susţinerea persoanelor fizice care aplică la
programului de finanţare „Casa Verde”

Scutirea de la plata impozitelor şi facilităţi pentru
susţinerea persoanelor fizice care aplică la
programului de finanţare „Casa Verde”



Producerea unei harţi municipale de zgomot

Producerea unei harţi municipale de zgomot

Dezvoltarea Programului de Educaţie pentru mediu
organizat la Centrul de Informare şi Educaţie
Ecologică, prin implicarea tuturor claselor primare
(clasele 1 – 4)

Dezvoltarea Programului de Educaţie pentru mediu
organizat la Centrul de Informare şi Educaţie
Ecologică, prin implicarea tuturor claselor primare
(clasele 1 – 4)




Cartografierea cartierelor, delimitarea zonelor
compacte de locuit

Definirea standardelor minime de densitate,
reducerea consumului de energie necesară
dezvoltării









Proiecte pentru reducerea abandonului şcolar
pentru copii de etnie Rromă
Instituirea unui program de burse pentru studenţii de
top, bazat pe modelul academic
Organizarea de programe de perfecţionare pentru
agenţii de turism/ actorii locali care sunt preocupaţi
de informarea populaţiei cu privire la obţinerea
certificatului energetic şi menţinerea cooperării cu
autorităţile



Dezvoltarea unui management permanent şi
actualizarea software-ului pentru datele generale ale
registrului agricol general şin începerea folosirii
acestora în cadrul municipalităţii din 2013
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Implementarea de programe pentru identificarea
elementelor unice şi autentice, specifice fiecărei
localităţi pentru a permite crearea de oportunităţi
individuale
Proiectul de creare a reţelelor subterane, pentru
cablurile de date, telefonie şi comunicaţii,
electricitate. (etape: centru 2014, axa est- vest 2018,
cartiere 2022)
Proiectele de infrastructură din cadrul politicii publice
„Revigorarea Centrului istoric”
Comunicare
Suplimentarea marketing-ului municipal cu
conceptul "EASY-City” , începerea unei competiţii
pentru realizarea unui nou slogan







Promovarea achiziţiilor verzi, care să fie în
concordanţă cu legile naţionale şi europene;
adoptarea hotărârilor conform cărora cel puţin 10%
din totalul achiziţiilor publice de produse şi servicii
făcute de municipalitate sa fie verzi

Creşterea ţintei de la 10% la 100% până în anul
2030



Stimularea constructiei de unităţi de cazare, de
turism şi de agroturism în zonele rurale, case de
vacanţă şi destinaţii pentru turismul de week-end

Noi facilităţi de turism şi cazare sunt promovate
numai în condiţiile în care sunt respectate
standardele minime de energie (eticheta energetică)



Campanie de promovare a obiectivelor de
dezvoltare planificate în noul PUG

Întocmirea criteriilor energetice pentru dezvoltarea
ulterioară, mai ales în domeniul densităţii urbane,
etc.
Noi facilităţi de turism şi cazare sunt promovate
numai în condiţiile în care sunt respectate
standardele minime de energie (eticheta energetică)



Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie



Încurajarea amenajării de moteluri în casele vechi
din centrul istoric
Realizarea obiectivului de investiţii „Parcul Industrial
Bistriţa Sud” în Sărata
Vizite de studiu a proiectelor turistice din oraşele
înfrăţite
Educarea studenţilor cu privire la valoarea culturală
prin introducere unui curs opţional de istorie, cultură
şi civilizaţie locală






Măsuri structurale




Amenajarea teritoriului afluenţilor râului Bistriţa:
Valea Slătiniţei, Valea Căstăilor, Valea Rusului,
Valea Ghinzii

Amenajarea teritoriului afluenţilor râului Bistriţa:
Valea Slătiniţei, Valea Căstăilor, Valea Rusului,
Valea Ghinzii

Echiparea aleilor de acces, zonelor verzi şi a
locuirilor de joacă de pe DN 17, în localitatea
componentă Unirea – 5.5 ha

În proiectul de reabilitare se au în vedere îndeosebi
facilităţi pentru pietoni şi biciclişti



Echiparea aleilor de acces, zonelor verzi şi a
locuirilor de joacă de pe DN 17, în localitatea
componentă Viisoara – 6 ha

În proiectul de reabilitare se au în vedere îndeosebi
facilităţi pentru pietoni şi biciclişti



Reabilitarea zonelor verzi în zona Decebal – 7.6 ha

Reabilitarea zonelor verzi în zona Decebal – 7.6 ha



Iluminarea cartierului ANL Subcetate – iluminatul
public – etapa 2
Construirea grădiniţei cu program prelungit în
cartierul ANL Subcetate
Iluminatul arhitectural al monumentelor istorice

Realizarea cu tehnologie LED pentru drumurile de
acces
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie
Folosirea de efecte de lumină eficiente energetic, nu
iluminarea totală a clădirii
Construcţie supraetajată din lemn, cu materie primă
din pădurile locale sau regionale



Construirea de blocuri ANL etapa IV – 200
apartamente – cartierul Subcetate
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Construirea de blocuri sociale etapa II – 160
apartamente – cartierul Viisoara;
Construirea unui Centru multifuncţional de servicii
sociale pentru bătrâni în Sigmir
Modernizarea Pieţei Centrale şi a Pieţei Medievale
Modernizarea Pieţei Unirii
Reabilitarea şcolii gimnaziale din localitatea
componentă Ghinda
Modernizarea şi extinderea infrastructurii de turism
şi servicii din Pădurea Schullerwald Forest şi
transformarea acesteia în “Pădure Parc”
Faza de achiziţie: Reabilitarea şi modernizarea
Grădiniţei nr. 1, de pe strada Ecaterina Teodoroiu
Construirea unui spital de urgenţă
Crearea unui centru de afaceri care să aibă şi o
zonă pentru expoziţii şi evenimente, prin reconversia
zonei industriale
Echiparea Pieţei Decebal
Crearea unui centru de zi pentru persoanele cu
dizabilităţi, care să includă şi un atelier în care să
poată dobândi abilităţile necesare
Crearea unui sistem de informare şi direcţionare a
turiştilor prin indicatoare în municipiu
Crearea mai multor puncte de infoarmare turistică şi
reabilitarea centrului de informare turistică
Activitate permanentă: Eliminarea conductelor
supraterane de gaze naturale
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Construcţie supraetajată din lemn, cu materie primă
din pădurile locale sau regionale
Construcţie supraetajată din lemn, cu materie primă
din pădurile locale sau regionale
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie pentru lucrări



Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie pentru lucrări

















Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic
Organizare
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Regândirea PUG-ului prin prisma: ţintelor
energetice, reducerea zonei de locuit. Achiziţii
făcute de municipalitate
Trebuie acordată prioritate traficului pietonal şi
ciclist, precum şi transportului public. Parcările
pentru autovehiculele alimentate convenţional vor fi
reduse şi administrare la minim.
Traficul este stabilizat la un nivel de viteză scăzut şi
optimizat în vederea consumurilor
Valorile asociate energiei şi climei ale clădirilor
publice vor fi colectate şi publicate regulat
Implementarea unei reţele cuprinzătoare de piste
pentru biciclete şi asigurarea calităţii trotuarelor
Utilizarea eficienţei energetice – atât în planurile
structurale cât şi în PUG
Acceptarea infiltraţiilor şi retenţia apelor pluviale

Stabilirea unei taxe de acces în oraş pentru
vehiculele de marfă, diferenţiată în funcţie de
emisiile de dioxid de carbon. Stabilirea unei taxe de
acces în oraş pentru autoturismele personale
Sistem centralizat de control care să monitorizeze
operaţiunile, controlul computerizat al traficului
pentru transportul public

Furnizarea de alternative nemotorizate, sau
electrificate (biciclete de marfă, etc.)

Introducerea unui sistem de ticketing pentru
transportul public
Elaborarea unui plan de mobilitate

Conectarea sistemului de ticketing propus cu
sistemele de închiriere a maşinilor şi bicicletelor
Revizuirea planului de transport urban cu scopul de
a-l transforma într-un plan de mobilitate. Finalizare
în 2017

Realizarea de situri web pentru conştientizarea
publicului cu privire la importanţa problemelor legate
de biodiversitate
Extinderea plantelor verzi de ecranare şi a benzilor
stradale prin plantarea aceloraşi tipuri folosite în alte
zone ale oraşului.

Realizarea de situri web pentru conştientizarea
publicului cu privire la importanţa problemelor legate
de biodiversitate
Extinderea plantelor verzi de ecranare şi a benzilor
stradale prin plantarea aceloraşi tipuri folosite în alte
zone ale oraşului.

Organizarea de acţiuni de voluntariat pentru
îmbunătăţirea calităţii zonelor comunitare verzi,
monitorizarea biodiversităţii, etc şi crearea unei
reţele de voluntari.
Reabilitarea zonelor verzi în cartierul Andrei
Mureşanu
Reabilitarea zonelor verzi în cartierul Ştefan cel
Mare – 5.1 ha
Stabilirea ţintelor de calitate ai parametrilor
biodiversităţii locale (fauna, flora, habitatele) şi
criteriul de monitorizare.

Organizarea de acţiuni de voluntariat pentru
îmbunătăţirea calităţii zonelor comunitare verzi,
monitorizarea biodiversităţii, etc şi crearea unei
reţele de voluntari.
Reabilitarea zonelor verzi în cartierul Andrei
Mureşanu
Reabilitarea zonelor verzi în cartierul Ştefan cel
Mare – 5.1 ha
Stabilirea ţintelor de calitate ai parametrilor
biodiversităţii locale (fauna, flora, habitatele) şi
criteriul de monitorizare.

Cursuri specializate pentru meşteşugari

Focus pe folosirea materialelor şi produselor
regionale

2015












Sistem centralizat de control care să monitorizeze
operaţiunile, controlul computerizat al traficului
pentru transportul public
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Dezvoltarea de circuite/rute/itinerarii turistice care
includ munţii de împrejurimi (turismul montan în
Nord- Estul Carpaţilor, turismul de vânătoare,
Circuitul Dracula, Lacul Colibiţa)

Concentrarea pe mobilitate cu un cost energetic
scăzut

Dezvotarea unui software pentru managementul
datelor din registrul agricol şi al reţelelor urbane
realizate ca urmare a implementării GIS şi folosirea
lor pentru în sectoarele publice şi private ale
municipalităţii, din 2013

Includerea indicatorilor de folosire a terenului cu un
consum energetic scăzut pentru a promova
creşterea conştientizării cu privire la mediul
energetic

Dezvoltarea zonei prin includerea Parcului industrial
SĂRĂŢEL în PUG

Includerea criteriilor de mediu şi energie în
concesionarea terenurilor

Studiu asupra posibilităţii de construire a unor
parcări subterane în zona centrală a municipiului
Extinderea şi întreţinerea zonelor cu plante de
ecranare dintre zona industrială şi cea rezidenţială,
pentru a reduce nivelul de poluare a aerului şi
zgomotulului, precum şi pentru conservarea şi
regenerarea bio-diversităţii
Iniţierea de programe de formare pentru interpreţi,
secretariat, personal, cunoştinţe în afaceri
Programe educaţionale pentru incluziunea socială a
copiilor care cerşesc
Echiparea vehiculelor cu sistem GPS

Renunţare la parcările subterane şi crearea unora
supraterane
A se verifica dacă plantele propuse în perdeauade
protecţie pot fi folosite şi pentru scopuri energetice












Activitate permanentă până în 2022: Proiectul de
creare a reţelelor subterane, pentru cablurile de
date, telefonie şi comunicaţii, electricitate.



Proiecte de infrastructură în cadrul politicii publice
„Revigorarea Centrului istoric”
Îmbunătăţirea folosirii drumului de legătură dintre
DJ 173 şi DJ 173C în zona Codrişor
Comunicare
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Campanii în şcoli şi organizaţii, sau pe Internet:
"Detectivii energetici": Publicarea de bune practici
locale şi demonstrarea potenţialului de îmbunătăţire







Promovarea prezentării, dezvoltării şi transferului de Activitate permanentă timp de 10 ani: Promovarea
tehnologii de economisire a energiei la nivel
prezentării, dezvoltării şi transferului de tehnologii de
comunitar
economisire a energiei la nivel comunitar



Derularea de campanii publice de informare cu
privire la beneficiile şi constrângerile incluziunii în
reţeaua de turism rural



Derularea de campanii publice de informare cu
privire la beneficiile şi constrângerile incluziunii în
reţeaua de turism rural

Sisteme de management integrat pentru transportul Sisteme de management integrat pentru transportul
public prin producerea unui software de informare şi public prin producerea unui software de informare şi
comunicare pentru pasageri
comunicare pentru pasageri
Restricţionarea accesului maşinilor în centrul istoric,
cu excepţia celor nepoluante
Încurajarea creării de unităţi de producţie pentru
produse ecologice în localităţile componente (sere,
ciupercării etc.)
Campanii de promovare pentru obiectivele de
dezvoltare cuprinse în PUG
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Restricţionarea accesului maşinilor în centrul istoric,
cu excepţia celor nepoluante
Preferinţa pentru modelele de producţie cu un nivel
scăzut de energie şi premierea etichetei energetice
pentru produse ecologice locale






Vizite de studiu pentru analizarea proiectelor din
domeniul turismului în oraşele înfrăţite.
Campanii pentru a lupta împotriva muncii la negru,
pentru a putea regulariza piaţa muncii şi a asigura
principiile unei competiţii corecte



Măsuri Structurale
Înfiinţarea de pieţe mobile în cartierele oraşului
Instalarea unui sistem de supraveghere video în
toate mijloacele de transport în comun
Amenajarea teritoriului afluenţilor râului Bistriţa:
Valea Slătiniţei, Valea Căstăilor, Valea Rusului,
Valea Ghinzii

Pieţele mobile din cartierele oraşului vor fi înfiinţate
în condiţiile în care nu există pieţe permanente
Instalarea unui sistem de supraveghere video în
toate mijloacele de transport în comun
Integrarea culturilor energetice în peisaj

Iluminarea în mod eficient a zonelor de interes
comun (holuri, vestiare, casa scărilor) din clădirile
administrative ale municipalităţii, prin echiparea cu
senzori de mişcare

Reabilitarea facilităţilor pentru sport din cartierele
oraşului

Reabilitarea facilităţilor pentru sport din cartierele
oraşului, prin implementarea criteriilor de
sustenabilitate în folosinţă

Crearea de noi locaţii legate de mitul lui Dracula
(„Casa Dracula” pe strada Liviu Rebreanu);

Implementarea unui program "Dracula" fără a
cupăra o casă în acest sens. In schimb se pot
organiza tururi de noapte, povestiri, Dracula-catering
etc.

Reabilitarea termică a clădinirilor deţinute de
municipalitate
Extinderea distribuţiei de gaz în localitatea
componentă Slătiniţa

Reabilitarea termică a clădinirilor deţinute de
municipalitate
Extinderea reţelei de distribuţiei a gazului numai în
paralel cu extinderea producţiei locale de gaz, ex.
centrale de gaz din electricitate

Modernizarea iluminatului public prin utilizarea de
becuri cu eficienţă maximă.
Înfiinţarea unui parc logistic pentru transporturile de
marfă (în cadrul Parcului Industrial sau în
vecinătate)

Realizarea schimbului cu tehnologie LED pentru
aleile de acces
Un parc logistic este folositor numai în cazul în care
oferă o bună conexiune la reţeaua feroviară şi
conţine o staţie de distribuţie pentru logistrica din
interiorul oraşului, ex. cu autovehicule electrice sau
biciclete de marfă
Reabilitarea clădirilor publice şi private din centrul
Realizarea lucrărilor cu materiale naturale,
istoric, folosind materiale specifice
meşteşugari şi folosind măsuri de eficienţă
energetică
Reabilitarea Bisericii Minoriţilor
Realizarea lucrărilor cu materiale naturale,
meşteşugari şi folosind măsuri de eficienţă
energetică
Crearea unei zone de practicare a sporturilor pentru Implementarea standardelor de durabilitate şi
tineret (role, ciclism, baschet de stradă, etc.).
eficienţă energetică
Construirea de noi poduri pentru maşini şi pietonale Construirea de poduri de lemn şi pentru vehiculele
peste râul Bistriţa: Viişoara, Zăvoaie, Independenţei, motorizate
Poligon-MHC

Înfiinţarea unui centru de zi pentru bătrâni





Iluminarea în mod eficient a zonelor de interes
comun (holuri, vestiare, casa scărilor) din clădirile
administrative ale municipalităţii, prin echiparea cu
senzori de mişcare

Construirea de pasaje supra şi subterane pentru
vehicule şi pietoni în următoarele zone: Gară–
Tărpiului, Decebal - Cuza Vodă, Independenţei –
Iosif Vulcan




Construirea de structuri exclusiv din lemn şi
supraterane. A se verifica dacă este necesar ca
podurile pentru vehicule trebuie să fie separate.
Propunere: Noi poduri numai pentru pietoni şi
biciclişti
Dacă este necesară construirea unei noi clădiri,
aceasta va fi supraetajată, din lemn, provenit din
regiune sau din oraş
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Înfiinţarea unui centru de consiliere socială şi
ocupaţională

Dacă este necesară construirea unei noi clădiri,
aceasta va fi supraetajată, din lemn, provenit din
regiune sau din oraş



Înfiinţarea unui centru permanent pentru doctorii de
familie din municipiu.

Dacă este necesară construirea unei noi clădiri,
aceasta va fi supraetajată, din lemn, provenit din
regiune sau din oraş



Construirea unei centuri a oraşului (inclusiv
conectarea cu Parcul Industrial, Aerodromul,
Strandul Codrisor, lacul şi noile zone rezidenţiale

Se renunţă la noua centură în schimbul extinderii
Drumului Cetăţii la 4 benzi cu o bandă adiţională de
întoarcere

Extinderea şi îmbunătăţirea lucrărilor la zonele
pietonale din Centrul municipiului
Reabilitarea şi consolidarea clădirii nr. 2 din Piaţa
Centrală

Realizarea lucrărilor cu materiale naturale făcute de
meşteşugari
Realizarea lucrărilor cu materiale naturale,
meşteşugari şi folosind măsuri de eficienţă
energetică
Standardele depind de balanţa energetică a
unităţilor de locuit. Cu cât sunt mai dense şi mai
eficiente energetic, cu atât mai înalte sunt
standardele măsurilor de reabilitare
Construirea podului rutier în proporţie considerabilă
din materiale care economisesc energia (lemn, etc.)
A se verifica dacă este profitabil instalarea unui
sistem de schimbare a căldurii din canalizare



Activitate în curs de desfăşurare: Asfaltarea a 10
străzi de pământ/pietre din fiecare cartier rezidenţial
nou
Pod rutier în zona Zavoaie pentru conectarea DJ
173C cu strada Petru Maior în zona Kaufland
Extinderea lucrărilor la sistemul de canalizare din
zona rezidenţială Subcetate, pentru blocurile ANL,
etapa IV
Modernizarea străzilor cu materiale specifice
centrului istoric: Dogarilor, Baba Novac, Ţibleşului,
Zorilor, V. Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Lupeni,
I. L. Caragiale, B. Şt. Delavrancea etc.

Folosirea de materiale locale / regionale

Extinderea Parcului Avram Iancu până la râul
Bistriţa.
Extinderea graduală a sistemului de supraveghere
pentru prevenirea criminalităţii în municipiu
Eliminarea conductelor de gaze naturale
supraterane
Modernizarea a 20 de străzi, etapa 2

A se verifica dacă este posibil să se integreze
plante energetice în conceptul parcului

Extinderea lucrărilor la sistemul de distribuţie a apei
în zona rezidenţială Subcetate, pentru blocurile ANL
etapa IV
Echiparea pieţei Independenţei Sud
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Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic
Organizare
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Acceptarea infiltraţiilor şi retenţia apelor pluviale
Strategia de mobilitate, revizuirea Studiului de trafic
Valorile asociate energiei şi climei ale clădirilor
publice vor fi colectate şi publicate regulat

Susţinerea, prin scutirea de la plata impozitelor şi a
altor facilităţi, atât a persoanelor fizice cât şi a celor
juridice care doresc să implementeze conceptul de
acoperiş verde pe terasele sau clădirile pe care le
administrează
Reabilitarea zonelor verzi din zona Calea Moldovei
Regularizarea speciilor de copaci care pot fi plantaţi
în scopul multiplei utilizări: rezistenţă la poluare,
conservarea biodiversităţii şi regenerarea

Traficul este stabilizat la un nivel de viteză scăzut şi
optimizat în vederea consumurilor
Trebuie acordată prioritate traficului pietonal şi
ciclist, precum şi transportului public. Parcările
pentru autovehiculele alimentate convenţional vor fi
reduse şi administrare la minim.
Implementarea unei reţele cuprinzătoare de piste
pentru biciclete şi asigurarea calităţii trotuarelor
Eficienţa energetică este considerată în planurile
structurale, planurile urbanistice şi în proiectele de
planificare
Deplasarea în interes de serviciu a municipalităţii, în
oraş, se realizeaza cu cel puţin 20 % cu ajutorul
transportului public, bicicletelor sau chiar al
produselor agricole, începând de acum înainte
Susţinerea, prin scutirea de la plata impozitelor şi a
altor facilităţi, atât a persoanelor fizice cât şi a celor
juridice care doresc să implementeze conceptul de
acoperiş verde pe terasele sau clădirile pe care le
administrează
A se verifica dacă culturile energetice pot fi integrate
în conceptul parcului
Trebuie avut în vedere şi ecosistemul plantelor
energetice. Nu se va concentra pe ecosistemele
naturale, ci pe preluarea activităţilor private
existente

Dezvoltarea activităţilor alternative de turism:
Concentrare pe traficul de biciclete: crearea de noi
paintball, teambuilding, skate-board, biking, activităţi piste pentru biciclete pe carosabil, limitarea vitezei la
off-road, etc.
30 km/h în multe locuri; staţii de închiriere biciclete
Iniţierea de cursuri tematice: artă, mediu, creaţie,
etc.
Includerea atracţiilor culturale ale Bistriţei în
circuitele turistice regionale şi naţionale
Întocmirea unui studiu de fezibilitate asupra
potenţialului creării unui incubator pentru servicii
turistice
Activitate în desfăşurare până în 2022: Proiectul de
creare a reţelelor subterane, pentru cablurile de
date, telefonie şi comunicaţii, electricitate.

2016
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Proiectele de infrastructură din cadrul politicii publice
„Revigorarea Centrului istoric”
Organizarea regulată de târguri de artă şi comerţ
tradiţional Rrom
Crearea străzii de acces între străzile Arţarilor şi
Lucian Blaga
Comunicare
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Informarea Consiliului Local şi a actorilor implicaţi
cu privire la implementarea REA şi la activităţile
legate de energie
Raport asupra consumului energetic al vehiculelor şi
autobuzelor
Campanii în şcoli şi organizaţii, precum şi pe
Internet: "Detectivii energetici": Publicarea de bune
practici locale şi demonstrarea potenţialului de
îmbunătăţire
Proiectul demonstrativ “Acoperişul verde” la Centrul
de Informare şi Educaţie Ecologică, clădire a
municipalităţii

Proiectul demonstrativ “Acoperişul verde” la Centrul
de Informare şi Educaţie Ecologică, clădire a
municipalităţii

Campanie de promovare a obiectivelor de investiţii
incluse în noul PUG
Informarea şi creşterea gradului de conştientizare a
populaţiei Rrome cu privire la oportunităţile de
îmbunătăţire a standardelor lor de viaţă.
Vizite de studiu pentru analizarea proiectelor din
domeniul turismului în oraşele înfrăţite.
Oferirea de ajutor elevilor cu rezultate şcolare slabe
prin sistemul “after-school”
Măsuri Structurale
Modernizarea iluminatului public prin folosirea
tehnologiei LED
Reabilitarea şcolii generale din localitatea
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
componentă Sigmir
energie
Reabilitarea şcolii generale din localitatea
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
componentă Slătiniţa
energie
Reabilitarea şcolii generale din localitatea
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
componentă Viişoara
energie
Construirea de facilităţi pentru sport, multifuncţionale Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
în localităţile componente
energie
Înfiinţarea unui parc tehnologic (în locul fostei
Includerea criteriilor de mediu şi eficienţă energetică
centrale termice sau în altă locaţie)
în concesionarea terenurilor, precum şi a
obligativităţii utilizării lemnului în construcţii
Înfiinţarea unui parc în cadrul centrului sportiv
Renunţarea la proiectele Wonderland şi Centrul
multifuncţional– în localitatea componentă Unirea,
sportiv multifuncţional. Ţinta de 26 mp spaţiu
pe o suprafaţă de 100 ha, pentru a atinge ţinta de 26 verde/locuitor va fi realizată prin luarea în
mp spaţiu verde/locuitor conform standardelor
considerare a pădurilor din apropiere (Schifferberg
europene (în cadrul Wonderland-ului)
etc.)
Înfiinţarea unui Centru de monitorizare a factorilor
de mediu, pentru a informa şi preveni populaţia
Bistriţei cu privire la calitatea apei potabile, nivele de
contaminare (harta zgomotului), poluarea
accidentală, etc.
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Completarea instrumentelor de monitorizare cu hărţi
care să arate potenţialul de generare a electricităţii
şi informaţii referitoare la tehnici şi costuri (energie
solară, eoaliană, biomasă etc.)



Înfiinţarea unei grădiniţe sociale pentru copii
dezavantajaţi
Modernizarea trecerii la nivel cu calea ferată pe
străzile Libertăţii, Cuza Vodă, Ioan Slavici, Lucian
Blaga

Dacă este necesară construirea unei noi clădiri,
aceasta va fi supraetajată, din lemn
Construcţia de poduri de lemn, dacă este necesar

Construirea unui centru intermodal de transport

Integrarea sarcinilor de planificare în structurile
existente sau în parcul industrial
Abandonarea proiectului

Realizarea unor statui ecvestre




Construirea Centrului sportiv multifuncţional Unirea,
echipat cu toate facilităţile tehnice şi urbane, şi a
serviciilor conexe: Aqualand, zonă camping, locuri
de joacă, teren de golf, alte echipamente pentru
sporturile de vară (ciclism montan)

Renunţarea la Wonderland, în schimb se vor crea
terenuri pentru agricultura pentru plante energetice

Realizarea unui bazin de înot pentru antrenament

Implementarea proiectului existent al piscinei de
înot, transformarea acestuia într-un sistem
multifuncţional. Instalarea unui sistem de încălzire
din deşeuri, a panourilor solare pentru operarea
acceptabilă din punct de vedere energetic
Folosirea multifuncţională a proaspăt renovatului
Centru Cultural, fiind necesare doar schimbari
marginale. Zonele neconvenţionale pot fi folosite şi
în altă parte şi în altă parte, chiar şi în zona
industrială sau în baze militare






Realizarea unui centru cultural multifuncţional:
teatru, filarmonică, operă, cinema cu mai multe săli
de divesre capacităţi, în total peste 2000 locuri,
inclusiv zone pentru performanţe artistice
neconvenţionale
Modernizarea Pieţei Petru Rareş
Extinderea iluminatului public pe 94 de străzi şi alei,
parcări
Construirea unui sistem de contact pentru tranzitul
centrului oraşului pe ruta Viişoara town – Centrul
istoric - Unirea
Modernizarea a 25 de străzi, etapa 3, din 2014
Eliminarea conductelor supraterane de gaze
naturale
Lucrări pe cursul râului Bistriţa pe sectorul MHC –
Kaufland

Reabilitare cu materiale naturale din producţie locală
sau regional
Se va realiza cu tehnologie LED pentru drumurile de
acces
Ca alternativă: autobuze care călătoresc pe aceeaşi
distanţă (tramvaiul poate fi construit, dacă există
fonduri şi se găsesc resurse), proiectul "Tramcar"
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Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Implementarea principiilor pentru achiziţiile publice,
având în vedere criteriile de climă şi eficienţă
energetică
Trebuie acordată prioritate traficului pietonal şi
ciclist, precum şi transportului public. Parcările
pentru autovehiculele alimentate convenţional vor fi
reduse şi administrare la minim.
Implementarea unei reţele cuprinzătoare de piste
pentru biciclete şi asigurarea calităţii trotuarelor
Valorile asociate energiei şi climei ale clădirilor
publice vor fi colectate şi publicate regulat
Eficienţa energetică este considerată în planurile
structurale, planurile urbanistice şi în proiectele de
planificare
Strategia de mobilitate, revizuirea Studiului de trafic
Începerea unei culturi de plante energetice pentru
plantarea durabilă a zonelor de agricultură şi
silvicultură . Ţinta: 500 hectare
Acceptarea infiltraţiilor şi retenţia apelor pluviale

Dezvoltarea de noi produse şi servic de turism,
legate de identitatea locală şi crearea unor pachete
şi circuite de turism combinate

Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie

Organizarea unui Muzeu de Artă permanent
(expoziţie de obiecte de artă produse de artişti din
Bistriţa şi nu numai) în cadrul Galeriilor de artă
găzduite de „Casa cu lei”

Reorganizarea Muzeului Judeţean, acelaşi personal
poate conduce şi muzeul de artă propus, atâta timp
cât nu există vizitatori, posibilitatea adăugării unui
mic pavilion de lemn în curte

Proiecte de infrastructură în cadrul politicii publice
„Revigorarea Centrului istoric”
Proiectul de creare a reţelelor subterane, pentru
cablurile de date, telefonie şi comunicaţii,
electricitate. (etape: centru 2014, axa est- vest 2018,
cartiere 2022)
Evaluarea resurselor pentru bazinul freatic şi
elaborarea unei hărţi a surselor de apă disponibile
de-a lungul râului Bistriţa



















Implementarea unei strategii integrate de
management pentru sursele de apă din bazinul
freatic (potabilă, industrială, pescuit, agricultură şi
producţia de energie) pentru identificarea nivelului
real de consum până în 2030
Comunicare
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic

30

2017






Campanii în şcoli şi organizaţii, sau pe Internet:
"Detectivii energetici": Publicarea de bune practici
locale şi demonstrarea potenţialului de îmbunătăţire


Vizite de studiu pentru analizarea proiectelor din
domeniul turismului în oraşele înfrăţite.
Campanie de promovare a obiectivelor de investiţii
incluse în noul PUG
Stimularea spiritului antreprenorial al membrilor
comunităţii Rrome prin susţinerea lor în crearea de
mici afaceri precum: colectarea şi procesarea
ciupercilor/ fructelor de pădure, etc. în zonele
înconjurătoare municipiului.

Fără vizite de studiu pentru analizarea proiectelor
din domeniul turismului
Nu se mai pune accent pe dezvoltarea noilor zone

Măsuri Structurale

Parcare subterană în Piaţa Centrală

Reabilitarea şi modernizarea Centrului pentru
Tineret – strada Liviu Rebreanu 18
Construirea de terminale la capătul liniilor 1, 2, 3 şi
13
Înfiinţarea unui “Centru pentru educaţie şi energie
durabilă” specializat în eficienţă energetică şi surse
regenerabile, dedicat special copiilor, elevilor şi
publicului larg.

Modernizarea iluminatului public prin folosirea
tehnologiei LED
Examinarea posibilităţii de a avea o parcare
supraterană în vecinătate. Datorită restricţiilor de
planificate sunt necesare facilităţi de parcare numai
pentru autoturisme mici sau electrice
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie
Refugiile vor fi construite din lemn provenit din
regiune
Pregătiri pentru meseria de manager energetic,
începând cu anul 2020, care să aibă un loc în
centrul planificat

Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie, materia primă să fie din regiune şi
meşteşugarii locali
Construirea a 23 de refugii în staţiile cu tranzit masiv Refugiile vor fi construite din lemn provenit din
regiune
Înfiinţarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate
O atenţie deosebită se va oferi facilităţilor de stocare
nominală de 10 Mwh, pe un teren special dedicat
a energiei, în special centralelor electricitate – gaz şi
producerii de electricitate din surse solare, în zona
electricitate - lichide. Trebuie asigurat şi terenul
Sigmir.
pentru o eventuală extensie

Activitate permanentă până în 2022: Eliminarea
conductelor supraterane de gaze naturale













Reabilitarea clădirilor cultural (Centrele Comunitare
Culturale în localităţile componente)

Plantarea de salcie energetică pe o suprafaţă de
min. 10 ha
Restaurarea Ansamblului Sugălete, începând cu
2015
Construirea graduală a pistelor de biciclete care să
conecteze zonele rezidenţiale, comerciale,
industriale, de petrecere a timpului liber, turistice cu
localităţile componente ale Municipiului Bistriţa (min
80 km)
Fortificaţiile oraşului medieval: Marcarea traseului
zidului de fortificaţie a cetăţii, inclusiv reabilitarea
Porţilor Medievale (Proiect PIDU – etapa 2),
începând cu 2015
Amenajarea malurilor râului Bistriţa



Începerea unui program de plantare pe 30 de ani
Construirea se va face cu materiale naturale, şi
meşteşugari locali
Majoritatea pistelor de biciclete pot fi realizate prin
redistribuirea suprafeţelor stradale existente, un
program realistic pe 10 ani
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Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Strategia de mobilitate, revizuirea Studiului de trafic
Implementarea unei reţele cuprinzătoare de piste
pentru biciclete şi asigurarea calităţii trotuarelor
Potenţialul energetic al lemnului din pădurile
regionale este folosit la maximum, atâta timp cât
lemnul nu este necesar activităţilor regionale de
construcţii
Eficienţa energetică este considerată în planurile
structurale, planurile urbanistice şi în proiectele de
planificare
Traficul este stabilizat la un nivel de viteză scăzut şi
optimizat în vederea consumurilor
Trebuie acordată prioritate traficului pietonal şi
ciclist, precum şi transportului public. Parcările
pentru autovehiculele alimentate convenţional vor fi
reduse şi administrare la minim.
Valorile asociate energiei şi climei ale clădirilor
publice vor fi colectate şi publicate regulat
Acceptarea infiltraţiilor şi retenţia apelor pluviale

2018













Informarea şi pregătirea angajaţilor administraţiei cu
privire la folosirea energiilor economice şi prietene
cu mediul atât la locul de muncă cât şi acasă


Realizarea unui plan de acţiune pentru dezvoltarea Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
de incubatoare
energie
Evaluarea capitalului natural al Bistriţei şi crearea
Integrarea plantelor energetice în ecosisteme
unei reţele de arii protejate care să acopere întreaga
gamă de ecosisteme în Bistriţa şi în localităţile
componente
Elaborarea şi furnizarea de programe complexe de
eco-turism considerând/integrând rezervaţiile
naturale din jurul Bistriţei
Furnizarea de echipment tehnic şi infrastructură
specifică dezvoltării afacerilor, conferinţelor şi
târgurilor de turism (ex. conferinţe, birouri,
echipment tehnic, translatori, activităţi de secretariat
şi tipărire) în cadrul firmelor deja existente sau nou
înfiinţate
Proiectele de infrastructură din cadrul politicii publice
„Revigorarea Centrului istoric”
Activitate permanentă până în 2022: Proiectul de
creare a reţelelor subterane, pentru cablurile de
date, telefonie şi comunicaţii, electricitate.
Comunicare
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Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Informarea Consiliului Local şi a actorilor implicaţi
cu privire la implementarea REA şi la activităţile
legate de energie
Campanii în şcoli şi organizaţii, precum şi pe
Internet: "Detectivii energetici": Publicarea de bune
practici locale şi demonstrarea potenţialului de
îmbunătăţire
Raport asupra consumului energetic al vehiculelor
şi autobuzelor
Elaborarea unui concept de comunicare despre
energie
Iniţierea de acţiuni de promovare în media pentru
Combinarea activităţilor propuse cu promovarea
conştientizarea existenţei şi valorii atracţiilor turistice mobilităţii energetice
naturale incluse în circuitele turistice
Vizite de studiu pentru analizarea proiectelor din
Fără vizite de studiu pentru analizarea proiectelor
domeniul turismului în oraşele înfrăţite.
din domeniul turismului începând cu anul 2018
Campanie de promovare a obiectivelor de investiţii
Începând cu anul 2018 nu se mai pune accent pe
incluse în noul PUG
dezvoltarea de noi zone
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice

Resortul Slătiniţa constituit dintr-un lac artificial şi
facilităţi de cazare
Echiparea clădirilor publice deţinute de
municipalitate cu instalaţii pentru energie
regenerabilă (solară, geotermală) (clădirile
administrative ale primăriei şi + 10 unităţi
educaţionale)
Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr. 11, de pe
strada Zimbrului
Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr. 12, de pe
strada Andrei Muresanu
Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr. 13, de pe
strada Petre Ispirescu
Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr. 14, de pe
strada Rodnei
Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr. 3, de pe
strada Stefan cel Mare
Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr. 6, de pe
strada Cerbului
Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei Sarata
Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei Viisoara
Implemetarea în oraş a unui serviciu specializat de
transport pentru turişti

Modernizarea iluminatului public prin folosirea
tehnologiei LED
Alternativă: Focus pe reabilitarea şi reactivarea
Lacului de agrement
Echiparea clădirilor publice deţinute de
municipalitate cu instalaţii pentru energie
regenerabilă (solară, geotermală) (clădirile
administrative ale primăriei şi + 10 unităţi
educaţionale)
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie, materia primă să fie din regiune şi
meşteşugarii locali
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie, materia primă să fie din regiune şi
meşteşugarii locali
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie, materia primă să fie din regiune şi
meşteşugarii locali
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie, materia primă să fie din regiune şi
meşteşugarii locali
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie, materia primă să fie din regiune şi
meşteşugarii locali
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie, materia primă să fie din regiune şi
meşteşugarii locali
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie, materia primă să fie din regiune şi
meşteşugarii locali
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie, materia primă să fie din regiune şi
meşteşugarii locali
Includerea bicicletelor, şi de ce nu a unui sistem de
taxi pe biciclete
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Înfiinţarea unui Centru Respiro pentru persoanele cu
diabilităţi mentale serioase
Înfiinţarea unui Centru medical specializat pentru
consumatorii de droguri
Îmbunătăţirea zonei de agrement Schifferberg
(Codrişor)
Reabilitarea iluminatului ornamental şi arhitectural
(prin înlocuirea polilor deterioraţi cu stâlpi de
iluminat de tip vintage, integrarea mobilierului urban
stradal, introducerea de lumini în pavaj, asamblarea
de mobilier urban cu ornamente care să
reprezentând emblema oraşului
Înfiinţarea unui Centru profesional pentru educaţia
adulţilor, concentrat pe cursurile de formare în
domeniile deficitare ale pieţei muncii (turism,
îndustria alimentară, servicii, comerţ, construcţii)

Dacă este necesară construirea unei noi clădiri,
aceasta va fi supraetajată, din lemn
Dacă este necesară construirea unei noi clădiri,
aceasta va fi supraetajată, din lemn
Realizarea de măsuri cu privire la turismul
neproductiv
Fără iluminat excesiv, luminile vor accentua
caracteristicile tipice ale clădirii, prin metode care
economisesc energia

Modernizarea a 35 de străzi, etapa 4, începând cu
2016

Standardele de implementare depind de balanţa
energetică a cartierului, cu cât e mai dens cu atât e
mai eficient energetic, cu atât standardele sunt mai
înalte, iar durata de reabilitare mai scurtă

Înfiinţarea unui Centru permanent pentru medicii
dentişti din municipiu
Construirea unui „TinCamp” – centru pentru tineret
(inclusiv locuri de cazare şi cafenea; săli de
conferinţă şi proiecţie, săli de clasă, de spectacol,
ateliere de creaţie, etc.; loc de joacă multifuncţional,
camere echipate pentru momente tematice; centru
de informare şi cercetare

Dacă este necesară construirea unei noi clădiri,
aceasta va fi supraetajată, din lemn
În loc de construirea unei clădiri noi de referinţă
locală: Realizarea unui cămin internaţional pentru
tineret, ţinându-se seama de standardele de
durabilitate şi energie, materia primă să fie din
regiune şi meşteşugarii locali

Extinderea reţelei de distribuţie a electricităţii în
zonele în care este realizat doar parţial
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Organizarea de cursuri în clădirile publice existente
de ex, sub forma unor cursuri serale. Rezultatul: o
rată mai bună de ocupare a clădirilor



Construirea de noi poduri pentru maşini şi pietonale Construirea de poduri de lemn din surse regionale
peste râul Bistriţa: Viişoara, Zăvoaie, Independenţei,
Poligon-MHC
Activitate permanentă până în 2022: Eliminarea
conductelor supraterane de gaze naturale
Reabilitarea Turnului Dogarilor












Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Revizuirea strategiilor şi politicilor energetice în
vederea pregătirii actualizării odată la cinci ani a
REA, prevăzută pentru anul viitor
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Punerea în aplicare a funcţiei de manager energetic,
care să controleze implementarea măsurilor din REA
începând cu anul 2020
Strategia de mobilitate, revizuirea Studiului de trafic
Implementarea unei reţele cuprinzătoare de piste
pentru biciclete şi asigurarea calităţii trotuarelor
Potenţialul energetic al lemnului din pădurile
regionale este folosit la maximum, atâta timp cât
lemnul nu este necesar activităţilor regionale de
construcţii
Cifrele caracteristice pentru energie şi climă ale
clădirilor publice vor fi colectate şi publicate regulat
Traficul este stabilizat la un nivel de viteză scăzut şi
optimizat în vederea consumurilor
Trebuie acordată prioritate traficului pietonal şi
ciclist, precum şi transportului public. Parcările
pentru autovehiculele alimentate convenţional vor fi
reduse şi administrare la minim.
Eficienţa energetică este considerată în planurile
structurale, planurile urbanistice şi în proiectele de
planificare
Acceptarea infiltraţiilor şi retenţia apelor pluviale

Îmbunătăţirea managementului deşeurilor prin
elaborarea de mecanisme economice şi financiare
care să permită organizarea unui management
integrat bazat pe taxe accesibile cetăţenilor pentru
a reduce cantitatea de deşeuri şi să acopere
colectarea controlată

Îmbunătăţirea managementului deşeurilor prin
elaborarea de mecanisme economice şifinanciare
care să permită organizarea unui management
integrate bazat pe taxe accesibile cetăţenilor pentru
a reduce cantitatea de deşeuri şi să acopere
colectarea controlată

2019

















Elaborarea unei politici de dezvoltare economică,
competitivitate şi inovaţie, şi configurarea de
parteneriate interconectate corespunzătoare


Extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile în
zonele în care aceasta lipseşte
Elaborarea de planuri de dezvoltare pentru aceste
locaţii inclusiv: panouri de informare şi indicatoare
amplasate în cele mai bune locaţii, cartografierea
circuitelor, echiparea locurilor de campare şi
odihnă, amplasarea de pubele de-a lungul rutelor
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Activitate permanentă până în 2022: Proiectul de
creare a reţelelor subterane, pentru cablurile de
date, telefonie şi comunicaţii, electricitate.
Comunicare
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Schimb de propuneri în domeniul energiei cu
Ministerul Economiei din România
Raport cu privire la managementul parcului auto,
stilul de condus, felul energiei primare consumate şi
consumul acestora
Campanie de promovare a obiectivelor de investiţii Nu se mai pune accent pe dezvoltarea de noi zone
incluse în noul PUG
Vizite de studiu pentru analizarea proiectelor din
Fără vizite de studiu pentru analizarea proiectelor
domeniul turismului în oraşele înfrăţite.
din domeniul turismului
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Modernizarea iluminatului public prin folosirea
tehnologiei LED
Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu
Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme
sisteme geotermale – pompe de căldură şi panouri geotermale – pompe de căldură şi panouri solare
solare pentru apa caldă menajeră din şapte
pentru apa caldă menajeră din şapte grădiniţe.
grădiniţe
Reabilitarea Parcului Dendrologic al Colegiului
Naţional Liviu Rebreanu, pe o suprafaţă de 8.525
mp
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Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Prima revizuire şi actualizarea a REA
Începerea lucrului managerului energetic
Implementarea etichetei energetice a Bistriţei, în
paralel cu competiţia energetică la fiecare cinci ani
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Eficienţa energetică este considerată în planurile
structurale, planurile urbanistice şi în proiectele de
planificare
Potenţialul energetic al lemnului din pădurile
regionale este folosit la maximum, atâta timp cât
lemnul nu este necesar activităţilor regionale de
construcţii
Folosirea resurselor energetice este prioritizată în
concordanţă cu criteriile de durabilitate
Este implementat sistemul de stimulente pentru
economisirea energiei şi folosirea eficientă a acesteia
Valorile asociate energiei şi climei ale clădirilor
publice vor fi colectate şi publicate regulat
Este încurajată folosirea de sisteme de energie
prietene cu mediul (emisii scăzute de CO2) prin
eticheta energetică şi alte avantaje în serviciile de
mobilitate şi energie
Strategia de mobilitate, revizuirea Studiului de trafic

Este încurajată producerea de către terţe părţi a
electricităţii verzi şi a combustibililor din biomasă
Centrele comerciale şi cele de petrecere a timpului
liber ar trebui să fie mai uşor accesibile cu
mijloacele de transport în comun. Prin îmbunătăţirea
acesibilităţii pietonale şi cu bicicleta, circuitul
economic local este direct proporţional îmbunătăţit
Trebuie să existe un echilibru între folosirea
eficientă a energiei, folosirea energiilor regenerabile
şi protecţia monumentelor şi conservarea peisajului
local
Promovarea producerii de energie electrică prin
stocarea energiei regenerabile (capacitate de până
la 10 kw), scutirea de taxe şi impozite şi alte facilităţi
atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele
juridice, pentru a asigura independenţa energetică
faţă de energia electrică clasică

Este încurajată producerea de către terţe părţi a
electricităţii verzi şi a combustibililor din biomasă
Centrele comerciale şi cele de petrecere a timpului
liber ar trebui să fie mai uşor accesibile cu mijloacele
de transport în comun. Prin îmbunătăţirea
acesibilităţii pietonale şi cu bicicleta, circuitul
economic local este direct proporţional îmbunătăţit
Trebuie să existe un echilibru între folosirea eficientă
a energiei, folosirea energiilor regenerabile şi
protecţia monumentelor şi conservarea peisajului
local

Achiziţionarea de biciclete şi oferirea lor spre
închiriere cetăţenilor şi turiştilor

Achiziţionarea de biciclete şi oferirea lor spre
închiriere cetăţenilor şi turiştilor

2020





















Creşterea capacităţii locale de stocare a energiei
până la 50 kw
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Informarea şi pregătirea angajaţilor administraţiei cu
privire la folosirea energiilor economice şi prietene cu
mediul atât la locul de muncă cât şi acasă


Contracararea folosirii crescânde a terenurilor prin
inserarea de directive în contractele de închiriere, de
construcţii şi de cazare



Personal calificat în toate grădiniţele în funcţie de
grupele de vârstă
Implementarea unui proiect pilot de turism (O
cooperare activă între agenţiile de turism,
companiile specializate, şcoli, autorităţi, etc. pentru
includerea Bistriţei în programele regionale şi
naţionale de turism





Includerea zidurilor medievale în zonele de
agrement prin planatarea de curele verzi, şi
permiterea acesului pietonal pentru a putea conecta
partea de NV a centrului istoric cu Parcul Municipal


Activitate permanentă până în 2022: Proiectul de
creare a reţelelor subterane, pentru cablurile de
date, telefonie şi comunicaţii, electricitate.
Comunicare
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu
privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Informarea Consiliului Local şi a actorilor implicaţi cu
privire la implementarea REA şi la activităţile legate
de energie

Proiect demonstrativ Eco network (Reţeaua Eco):
Şcoala Eco – Piaţa Eco – iluminat public exclusiv
prin panouri fotovoltaice, Locuri de joaca Eco,
autovehicule Eco
Campanie de promovare a obiectivelor de investiţii
incluse în noul PUG
Vizite de studiu pentru analizarea proiectelor din
domeniul turismului în oraşele înfrăţite.
Pregătire profesională a persoanelor cu
dizabilităţi/însoţitorilor lor /Rromilor pentru
reintroducerea lor pe piaţa muncii

Raport asupra consumului energetic al vehiculelor şi
autobuzelor
Proiect demonstrativ Eco network (Reţeaua Eco):
Şcoala Eco – Piaţa Eco – iluminat public exclusiv prin
panouri fotovoltaice, Locuri de joaca Eco,
autovehicule Eco
Nu se mai pune accent pe dezvoltarea de noi zone
Fără vizite de studiu pentru analizarea proiectelor din
domeniul turismului











Stimularea şi susţinerea investiţiilor private pentru a
conecta municipiul la reţelele mari de internet, în
special cele de broadband, prin implicarea
autorităţilor locale în partneriat cu sectorul privat
pentru a putea realiza infrastructura specifică de IT


Acţiuni care combină evenimentele sportive de
interes
Măsuri Structurale
Implementarea unei reţele cuprinzătoare de piste
pentru biciclete şi asigurarea calităţii trotuarelor
Extinderea sistemului de canalizare a apelor pluviale
în combinaţie cu folosirea apei pluviale
Programul de plantare a plantelor energetice
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Modernizarea iluminatului public prin folosirea
tehnologiei LED
Implementarea de măsuri tehnice pentru a reduce
cantitatea de deşeuri, bazate pe supravegherea
fluxului de deşeuri realizată după punerea în
funcţiune a sistemului de management al deşeurilor
care monitorizează cantitatea şi calitatea deşeurilor
produse
Deşeurile municipale organice şi de biomasă din
zonele urbane verzi şi ferme agricole sunt folosite în
centralele municipale pentru a produce combustibili

Implementarea de măsuri tehnice pentru a reduce
cantitatea de deşeuri, bazate pe supravegherea
fluxului de deşeuri realizată după punerea în
funcţiune a sistemului de management al deşeurilor
care monitorizează cantitatea şi calitatea deşeurilor
produse
Deşeurile municipale organice şi de biomasă din
zonele urbane verzi şi ferme agricole sunt folosite în
centralele municipale pentru a produce combustibili

Construirea unei centrale electrice pe biomasă care
să producă o putere de 4-10 MWh
Reabilitarea siturilor contaminate – Centrala termică

Creşterea capacităţii centralelor locale pe biomasă în
concordanţă cu achiziţionarea de teren suplimentar
pentru crearea de biomasă
Reabilitarea siturilor contaminate – Centrala termică

Înlocuirea sistemelor clasice de apă caldă menajeră
cu sisteme de generare din biomasă pentru toate
cartierele noi (ANL, blocuri sociale, Viisoara)

Înlocuirea sistemelor clasice de apă caldă menajeră
cu sisteme de generare din biomasă pentru toate
cartierele noi (ANL, blocuri sociale, Viisoara)

Înlocuirea sistemelor de încălzire pe gaz metan din
sera municipală cu una noua care foloseşte
biomasa

Înlocuirea sistemelor de încălzire pe gaz metan din
sera municipală cu una noua care foloseşte biomasa

Verificarea biodiversităţii locale

Verificarea biodiversităţii locale

Curăţarea apelor râului Bistriţa prin tehnologii
corespunzătoare şi crearea unei zone de
decontaminare în amonte

Renunţarea la crearea de noi zone













Îmbunătăţirea performanţelor energetice a clădirilor
din sectorul civic şi social prin modernizarea aerului
condiţionat şi a sistemelor de control a climei,
izolarea termică şi implementarea de tehnologii de
automatizare pentru clădiri

Echiparea clădirilor cu sisteme de răcire şi încălzire
pasive, renunţarea la sistemul obişnuit de aer
condiţionat. Operarea de sisteme electrice pentru
aerul condiţionat numai atunci când energia
regenerabilă este generată în regiune, folosind ca
instrument eticheta energetică
Modernizarea bulevardelor: Independenţei,
Modernizarea străzilor importante numai în paralel cu
Republicii, Decebal
realizarea pistelor de biciclete
Construirea de noi poduri pentru maşini şi pietonale Construirea de poduri de lemn din surse regionale, cu
peste râul Bistriţa: Viişoara, Zăvoaie, Independenţei, meşteşugari locali
Poligon-MHC
Înfiinţarea unui Centru Multifuncţional “Casa Naturii”
pentru: servicii de educaţie, centru de conferinţe, de
cocktail, expoziţii de arte plastice etc. în Pădurea
Schullerwald

Neconstruirea unei noi clădiri în pădure, datorită
costurilor de transport, infrastructură de cabluri şi
întreţinere. Dacă este necesar, se va construi din
lemn la periferie, probabil în combinaţie cu căminul
internaţional pentru tineret

Extinderea sistemului de canalizare în zonele unde
lipseşte (Străzile Burgului, Cantonului, Drumul
Dumitrei Nou, Subcetate, Valea Ghinzii, etc.) pentru
a îmbunătăţi calitatea vieţii cetăţenilor

A se verifica dacă există posibilitatea instalării de
pompe de schimb de căldură în canalizări

Construirea de benzi de refugiu de-a lungul axei
Nord-Sud (DN17)

Benzile de refugiu vor fi realizate doar pe segmentele
de drum în care este permisă circulaţia cu viteză
mare
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie, materia primă să fie din regiune şi
meşteşugarii locali








Reabilitarea şi modernizarea sălii de gimnastică şi a
Corpului B ale şcolii generale nr. 1, faza de achiziţie
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Reabilitarea Şcolii generale Nr. 2, corpurile A şi B şi
sala de sport, faza de achiziţie

Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie, materia primă să fie din regiune şi
meşteşugarii locali



Reabilitarea Şcolii generale Nr. 3 Avram Iancu
corpul B şi sala de sport, faza de achiziţie

Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie, materia primă să fie din regiune şi
meşteşugarii locali



Reabilitarea Şcolii generale Nr. 5 - Lucian Blaga
sala de sport şi clădirea principală faza de achiziţie

Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie, materia primă să fie din regiune şi
meşteşugarii locali



Reabilitarea Şcolii generale Nr. 4, corpurile A, B şi
C, faza de achiziţie

Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
energie, materia primă să fie din regiune şi
meşteşugarii locali
Renunţare completă la pasajere pietonale subterane.
Infiinţarea de semafoare, preferabil pentru trecerea
bicicliştilor şi a pietonilor. În cazuri excepţionale se
vor construi poduri pietonale din lemn, cu lemn din
regiune şi meşteşugarii locali

Construirea de tunele pietonale pe principalele
intersecţii ale străzilor cu probleme majore de trafic:
Piaţa Petru Rares cu Blvd Republicii., Blvd
Independentei cu strada Gării, Blvd Republicii cu
strada Gării, strada G - ral Grigore Bălan
Amenajarea teritoriului afluenţilor râului Bistriţa:
Valea Slătiniţei, Valea Castailor, Valea Rusului,
Valea Ghinzii
Infiinţarea unui centru de informare publică unde să
fie promovată piaţa muncii şi în care instituţiile
abilitate să poată consilia persoanele interesate cu
privire la reinserţia pe piaţa muncii
Infiinţarea a două puncte de trasfer pentru mărfuri şi
transportul pasagerilor
Eliminarea tuturor conductelor supraterane de gaze
naturale
Dezvoltarea turismului şi potenţialului energetic al
zonei MHC, amenajarea zonei în scop de
promenadă şi turism
Modernizarea străzilor în cele 6 localităţi: Viişoara,
Unirea, Slătiniţa, Sigmir, Ghinda, Sărata.
Lucrări la bazinul râului Bistriţa pe sectoril Kaufland
– Sărata
Modernizarea cabanei ”Dealul Târgului”
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Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Crearea unei baze consistente şi a uneltelor
necesare pentru evaluarea proiectelor legate de
energie
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Implementarea etichetei energetice a Bistriţei, în
paralel cu competiţia energetică la fiecare cinci ani

2021







Înfiinţarea de regulamente pentru parcări în oraş şi
în cartiere, cu preferinţă a celor pentru maşinile
eficiente energetic



Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori



Implementarea unui model de contabilitate pentru a
cuantifica totalul consumului de energie pentru
întreg oraşul
Deplasarea în interes de serviciu a municipalităţii, în
oraş, se realizeaza cu cel puţin 25 % cu ajutorul
transportului public, bicicletelor sau pe jos, începând
de acum înainte
Se vor stabili calendare cu proprietarii de locuinţe,
care să conţină ţintele eficienţei energetice pentru
blocurile de locuit, per an, pentru faţade de cel puţin
5.000 m2
Contracararea folosirii crescânde a terenurilor prin
inserarea de directive în contractele de închiriere, de
construcţii şi de cazare







Deşeurile municipale organice şi de biomasă din
zonele urbane verzi şi ferme agricole sunt folosite în
centralele municipale pentru a produce combustibili


Folosirea surselor de energie este prioritizată în
concordanţă cu criteriile de durabilitate
Este încurajată producerea de către terţe părţi a
electricităţii verzi şi a combustibililor din biomasă
Centrele comerciale şi cele de petrecere a timpului
liber ar trebui să fie mai uşor accesibile cu
mijloacele de transport în comun. Prin îmbunătăţirea
acesibilităţii pietonale şi cu bicicleta, circuitul
economic local este direct proporţional îmbunătăţit
Trebuie să existe un echilibru între folosirea
eficientă a energiei, folosirea energiilor regenerabile
şi protecţia monumentelor şi conservarea peisajului
local
Este încurajată folosirea de sisteme de energie
prietene cu mediul (emisii scăzute de CO2) prin
eticheta energetică şi alte avantaje în serviciile de
mobilitate şi energie
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Este implementat sistemul de stimulente pentru
economisirea energiei şi folosirea eficientă a
acesteia
Achiziţionarea de biciclete şi oferirea lor spre
închiriere cetăţenilor şi turiştilor
Potenţialul energetic al lemnului din pădurile
regionale este folosit la maximum, atâta timp cât
lemnul nu este necesar activităţilor regionale de
construcţii

Achiziţionarea de biciclete şi oferirea lor spre
închiriere cetăţenilor şi turiştilor
Potenţialul energetic al lemnului din pădurile
regionale este folosit la maximum, atâta timp cât
lemnul nu este necesar activităţilor regionale de
construcţii
Promovarea râului Bistriţa ca zonă de petrecere a
timpului liber prin activităţi culturale, sportive şi de
mediu
Activitate permanentă până în 2022: Proiectul de
creare a reţelelor subterane, pentru cablurile de
date, telefonie şi comunicaţii, electricitate.
Comunicare

Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Raport înaintat Consiliului Local cu privire la datele
statistice referitoare la consumul de energie primară
şi emisiile de gaze de seră
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice

Construirea internatului de la C.N. “Liviu Rebreanu”
Eliminarea conductelor supraterane de gaze
naturale
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Extinderea sistemului de canalizare a apelor pluviale
în combinaţie cu folosirea apei pluviale
Modernizarea iluminatului public prin folosirea
tehnologiei LED
Construcţie din lemn, provenit din regiune şi
meşteşugari locali
















Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări

2022





Negocieri cu companiile referitor la ţintele de
eficienţă energetică
Înfiinţarea de regulamente pentru parcări în oraş şi
în cartiere, cu preferinţă a celor pentru maşinile
eficiente energetic



Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori



Dezbateri pe tema conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Implementarea unui model de contabilitate pentru a
cuantifica totalul consumului de energie pentru
întreg oraşul
Informarea şi pregătirea angajaţilor administraţiei cu
privire la folosirea energiilor economice şi prietene
cu mediul atât la locul de muncă cât şi acasă







Contracararea folosirii crescânde a terenurilor prin
inserarea de directive în contractele de închiriere,
de construcţii şi de cazare
Potenţialul energetic al lemnului din pădurile
regionale este folosit la maximum, atâta timp cât
lemnul nu este necesar activităţilor regionale de
construcţii
Centrele comerciale şi cele de petrecere a timpului
liber ar trebui să fie mai uşor accesibile cu
mijloacele de transport în comun. Prin
îmbunătăţirea acesibilităţii pietonale şi cu bicicleta,
circuitul economic local este direct proporţional
îmbunătăţit
Folosirea surselor de energie este prioritizată în
concordanţă cu criteriile de durabilitate
Este încurajată producerea de către terţe părţi a
electricităţii verzi şi a combustibililor din biomasă
Este încurajată folosirea sisteme de energie
prietene cu mediul (emisii scăzute de CO2) prin
eticheta energetică şi alte avantaje în serviciile de
mobilitate şi energie
Trebuie să existe un echilibru între folosirea
eficientă a energiei, folosirea energiilor regenerabile
şi protecţia monumentelor şi conservarea peisajului
local
Este implementat sistemul de stimulente pentru
economisirea energiei şi folosirea eficientă a
acesteia
Acceptarea infiltraţiilor şi retenţia apelor pluviale
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Deşeurile municipale organice şi de biomasă din
Deşeurile municipale organice şi de biomasă din
zonele urbane verzi şi ferme agricole sunt folosite în zonele urbane verzi şi ferme agricole sunt folosite în
centralele municipale pentru a produce combustibili centralele municipale pentru a produce combustibili


Achiziţionarea de biciclete şi oferirea lor spre
închiriere cetăţenilor şi turiştilor
Ultimul an al proiectului de creare a reţelelor
subterane, pentru cablurile de date, telefonie şi
comunicaţii, electricitate.

Achiziţionarea de biciclete şi oferirea lor spre
închiriere cetăţenilor şi turiştilor

Comunicare
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Informarea Consiliului Local şi a actorilor implicaţi
cu privire la implementarea REA şi la activităţile
legate de energie
Raport asupra consumului energetic al vehiculelor
şi autobuzelor
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Extinderea sistemului de canalizare a apelor
pluviale în combinaţie cu folosirea apei pluviale
Modernizarea iluminatului public prin folosirea
tehnologiei LED
Reabilitarea în vederea eficientizării energetice a
locuinţelor private pe faţade de cel puţin 5.000 mp
Modernizarea curţilor interioare din zona centrului,
Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
ca zone comerciale şi de servicii, cu acces la stradă/ energie
pieţe
Înfiinţarea unui centru pentru victimele violenţei
domestice
Înfiinţarea unui Centru pentru evaluarea şi formarea
tinerilor meşteşugari, cu titlul generic „Casa
meseriilor” (care să implementeze programe pentru
includerea tinerilor pe piaţa muncii, campanii de
schimbare a mentalităţii, etc)
Eliminarea conductelor supraterane de gaze
naturale
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Dacă este necesară construirea unei noi clădiri,
aceasta va fi din lemn, provenit din regiune sau din
oraş şi meşteşugarii locali
Dacă este necesară construirea unei noi clădiri,
aceasta va fi din lemn, provenit din regiune sau din
oraş şi meşteşugarii locali


















Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic

2023

Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Dezbateri pe tema conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Se vor stabili calendare cu proprietarii de locuinţe,
care să conţină ţintele eficienţei energetice pentru
blocurile de locuit, per an, pentru faţade de cel puţin
5.000 m2
Comunicare
Informarea Consiliului Local şi a actorilor implicaţi
cu privire la implementarea REA şi la activităţile
legate de energie
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Extinderea sistemului de canalizare a apelor
pluviale în combinaţie cu folosirea apei pluviale
Modernizarea iluminatului public prin folosirea
tehnologiei LED
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Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic

2024

Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune




Revizuirea strategilor şi politicilor energetice în
vederea pregătirii actualizării la cinci ani a REA,
prevăzută pentru anul viitor



Negocieri cu companiile referitor la ţintele de
eficienţă energetică



Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori



Decizie referitoare la conceptul de furnizare a
agentului termic 2050
Dezbateri pe tema conceptului de furnizare a
electricităţii 2050
Informarea şi pregătirea angajaţilor administraţiei cu
privire la folosirea energiilor economice şi prietene
cu mediul atât la locul de muncă cât şi acasă





Comunicare
Informarea Consiliului Local şi a actorilor implicaţi
cu privire la implementarea REA şi la activităţile
legate de energie
Schimb de propuneri în domeniul energiei cu
Ministerul Economiei din Romania
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Raport asupra consumului energetic al vehiculelor şi
autobuzelor






Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Realizarea de noi facilităţi de stocare a energiei
electrice precum electricitate-gaz sau electricitatecombustibil
Extinderea sistemului de canalizare a apelor pluviale
în combinaţie cu folosirea apei pluviale
Modernizarea iluminatului public prin folosirea
tehnologiei LED
Reabilitarea în vederea eficientizării energetice a
locuinţelor private pe faţade de cel puţin 5.000 mp

46








Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
A doua actualizare a REA
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Dezbateri pe tema conceptului de furnizare a
electricităţii 2050
Se vor stabili calendare cu proprietarii de locuinţe,
care să conţină ţintele eficienţei energetice pentru
blocurile de locuit, per an, pentru faţade de cel puţin
5.000 mp
Contracararea folosirii crescânde a terenurilor prin
inserarea de directive în contractele de închiriere,
de construcţii şi de cazare
Este încurajată folosirea sisteme de energie
prietene cu mediul (emisii scăzute de CO2) prin
eticheta energetică şi alte avantaje în serviciile de
mobilitate şi energie
Potenţialul energetic al lemnului din pădurile
regionale este folosit la maximum, atâta timp cât
lemnul nu este necesar activităţilor regionale de
construcţii
Folosirea surselor de energie este prioritizată în
concordanţă cu criteriile de durabilitate
Centrele comerciale şi cele de petrecere a timpului
liber ar trebui să fie mai uşor accesibile cu
mijloacele de transport în comun. Prin
îmbunătăţirea acesibilităţii pietonale şi cu bicicleta,
circuitul economic local este direct proporţional
îmbunătăţit
Trebuie să existe un echilibru între folosirea
eficientă a energiei, folosirea energiilor regenerabile
şi protecţia monumentelor şi conservarea peisajului
local
Este implementat sistemul de stimulente pentru
economisirea energiei şi folosirea eficientă a
acesteia
Achiziţionarea de biciclete şi oferirea lor spre
închiriere cetăţenilor şi turiştilor

Achiziţionarea de biciclete şi oferirea lor spre
închiriere cetăţenilor şi turiştilor
Proiecte şi programe pentru turism combinat cu
sport/timp liber
Comunicare

Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Raport înaintat Consiliului Local cu privire la datele
statistice referitoare la consumul de energie primară
şi emisiile de gaze de seră

2025
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Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Reţeaua de furnizare a agentului termic va fi
realizată conform Conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Extinderea sistemului de canalizare a apelor
pluviale în combinaţie cu folosirea apei pluviale
Modernizarea iluminatului public prin folosirea
tehnologiei LED
Înfiinţarea unui parc logistic industrial şi a unei ferme Se vor avea în vedere standardele de durabilitate şi
care să servească manufacturierii de la periferii şi
energie, ex. camioane electrice, biciclete de marfă
consumatorii din oraş
Staţie de tratare a apei şi dezvoltarea sistemului de
canalizare în localităţile componente Slătiniţa şi
Sărata
Relocarea staţiei de regularizare a
presiunii/măsurare a gazului de pe strada Drumul
Cetăţii în afara zonei construite a oraşului

Sunt luate în considerare centrale de generare a
gazului la staţia de tratare a apei din canalizare, cu
posibilitatea de a fi suplimentată de alte
componente precum energia solară sau eoliană
Nu mai este necesar prin faptul că este generată
energia durabilă

Construirea de noi zone de parcare sub şi
supraterane în jurul centrului istoric şi în cartierele
de blocuri: Mihai Eminescu, Bistricioarei, Petre
Ispirescu, Piaţa Decebal, Str. Gării, Piaţa
Independenţei Nord, Aleea Iasomiei.

Fără parcări subterane dacă trebuie suplimentate, ci
doar în zona căii ferate

Construirea unei centuri de legatură între DN 17 şi
strada Simion Mândrescu
Transformarea centurii (Drumul Cetăţii) într-o stradă
municipală (clasa tehnică II – extindere la 4 benzi) şi
extinderea (centură în cartierul Unirea) până în
comuna Livezile pentru a îmbunătăţi traficul în
localităţile componente

A se verifica dacă această conexiune mai este
necesară după schimbarea mobilităţii urbane
Modernizarea străzii pentru a face faţă traficului
greu. Este fezabila distincţia între benzile de trafic
greu şi cele urbane

Înfiinţarea unui centru de consiliere şi ajutor social
pentru populaţia de etnie Rromă, în care ar trebui de
altfel să lucreze un reprezentant al comunităţii
Rrome.
Modernizarea cabanei ”Tabără”
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Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Competiţia energetică în paralele cu standardul
etichetei energetice a Bistriţei
Negocieri cu companiile referitor la ţintele de
eficienţă energetică
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Decizie referitoare la conceptul de furnizare a
electricitatii 2050
Informarea şi pregătirea angajaţilor administraţiei cu
privire la folosirea energiilor economice şi prietene
cu mediul atât la locul de muncă cât şi acasă

2026










Deplasarea în interes de serviciu a municipalităţii, în
oraş, se realizeaza cu cel puţin 30 % cu ajutorul
transportului public, bicicletelor sau pe jos, începând
de acum înainte
Contracararea folosirii crescânde a terenurilor prin
inserarea de directive în contractele de închiriere, de
construcţii şi de cazare
Este încurajată folosirea de sisteme de energie
prietene cu mediul (emisii scăzute de CO2) prin
eticheta energetică şi alte avantaje în serviciile de
mobilitate şi energie
Potenţialul energetic al lemnului din pădurile
regionale este folosit la maximum, atâta timp cât
lemnul nu este necesar activităţilor regionale de
construcţii
Centrele comerciale şi cele de petrecere a timpului
liber ar trebui să fie mai uşor accesibile cu
mijloacele de transport în comun. Prin îmbunătăţirea
acesibilităţii pietonale şi cu bicicleta, circuitul
economic local este direct proporţional îmbunătăţit
Trebuie să existe un echilibru între folosirea
eficientă a energiei, folosirea energiilor regenerabile
şi protecţia monumentelor şi conservarea peisajului
local
Este implementat sistemul de stimulente pentru
economisirea energiei şi folosirea eficientă a
acesteia
Comunicare
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Informarea Consiliului Local şi a actorilor implicaţi
cu privire la implementarea REA şi la activităţile
legate de energie
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Raport asupra consumului energetic al vehiculelor şi
autobuzelor
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Reţeaua de furnizare a agentului termic va fi
realizată conform Conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Implementarea de noi facilităţi pentru furnizarea
agentului termic conform Conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Extinderea sistemului de canalizare a apelor pluviale
în combinaţie cu folosirea apei pluviale
Modernizarea iluminatului public prin folosirea
tehnologiei LED
Reabilitarea în vederea eficientizării energetice a
locuinţelor private pe faţade de cel puţin 5.000 mp
Înfiinţarea “Pieţei cărţii (care se va organiza în Piaţa
Mică sau în pasaje - Spiru Haret)
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Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Se vor stabili calendare cu proprietarii de locuinţe,
care să conţină ţintele eficienţei energetice pentru
blocurile de locuit, per an, pentru faţade de cel puţin
5.000 mp
Comunicare

Raport înaintat Consiliului Local cu privire la datele
statistice referitoare la consumul de energie primară
şi emisiile de gaze de seră
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Reţeaua de furnizare a agentului termic va fi
realizată conform Conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Extinderea sistemului de canalizare a apelor pluviale
în combinaţie cu folosirea apei pluviale
Modernizarea iluminatului public prin folosirea
tehnologiei LED

2027
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Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Negocieri cu companiile referitor la ţintele de
eficienţă energetică
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori

2028







Informarea şi pregătirea angajaţilor administraţiei cu
privire la folosirea energiilor economice şi prietene
cu mediul atât la locul de muncă cât şi acasă


Contracararea folosirii crescânde a terenurilor prin
inserarea de directive în contractele de închiriere, de
construcţii şi de cazare
Este încurajată folosirea de sisteme de energie
prietene cu mediul (emisii scăzute de CO2) prin
eticheta energetică şi alte avantaje în serviciile de
mobilitate şi energie
Potenţialul energetic al lemnului din pădurile
regionale este folosit la maximum, atâta timp cât
lemnul nu este necesar activităţilor regionale de
construcţii
Centrele comerciale şi cele de petrecere a timpului
liber ar trebui să fie mai uşor accesibile cu
mijloacele de transport în comun. Prin îmbunătăţirea
acesibilităţii pietonale şi cu bicicleta, circuitul
economic local este direct proporţional îmbunătăţit
Trebuie să existe un echilibru între folosirea
eficientă a energiei, folosirea energiilor regenerabile
şi protecţia monumentelor şi conservarea peisajului
local
Este implementat sistemul de stimulente pentru
economisirea energiei şi folosirea eficientă a
acesteia
Comunicare
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Informarea Consiliului Local şi a actorilor implicaţi
cu privire la implementarea REA şi la activităţile
legate de energie
Raport asupra consumului energetic al vehiculelor şi
autobuzelor
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Reţeaua de furnizare a agentului termic va fi
realizată conform Conceptului de furnizare a

52

















agentului termic 2050

Pod rutier în zona Valea Ghinzii - Unirea pentru a
conecta DJ 173 (Valea Jelnei) şi DN 17 în
localitatea Unirea

Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Realizarea de noi unităţi pentru producerea de
energie din biomasă
Extinderea sistemului de canalizare a apelor pluviale
în combinaţie cu folosirea apei pluviale
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum OLED
Pod rutier construit in mare parte din materiale
eficiente energetic (lemn, etc.)
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Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Revizuirea strategiilor şi politicilor energetice în
vederea pregătirii actualizării odată la cinci ani a
REA, prevăzută pentru anul viitor
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Revizuirea şi actualizarea Conceptului de furnizare
a agentului termic 2050
Deplasarea în interes de serviciu a municipalităţii, în
oraş, se realizeaza cu cel puţin 35 % cu ajutorul
transportului public, bicicletelor sau pe jos, începând
de acum înainte
Se vor stabili calendare cu proprietarii de locuinţe,
care să conţină ţintele eficienţei energetice pentru
blocurile de locuit, per an, pentru faţade de cel puţin
5.000 mp
Comunicare
Raport înaintat Consiliului Local cu privire la datele
statistice referitoare la consumul de energie primară
şi emisiile de gaze de seră
Schimb de propuneri în domeniul energiei cu
Ministerul Economiei din România
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic

Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Reţeaua de furnizare a agentului termic va fi
realizată conform Conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Realizarea de noi unităţi pentru producerea de
agent termic în concordanţă cu Conceptul de
furnizare a agentului termic 2050
Extinderea sistemului de canalizare a apelor pluviale
în combinaţie cu folosirea apei pluviale
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum OLED
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Strategia Locală de Dezvoltare 2010-2030

Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
A treia actualizare a REA
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Negocieri cu companiile referitor la ţintele de
eficienţă energetică
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Informarea şi pregătirea angajaţilor administraţiei
cu privire la folosirea energiilor economice şi
prietene cu mediul atât la locul de muncă cât şi
acasă
Contracararea folosirii crescânde a terenurilor prin
inserarea de directive în contractele de închiriere,
de construcţii şi de cazare
Promovarea şi susţinerea polilor de competitivitate
ai Primăriei
Potenţialul energetic al lemnului din pădurile
regionale este folosit la maximum, atâta timp cât
lemnul nu este necesar activităţilor regionale de
construcţii
Este încurajată folosirea sistemelor de energie
prietene cu mediul (emisii scăzute de CO2) prin
eticheta energetică şi alte avantaje în serviciile de
mobilitate şi energie
Centrele comerciale şi cele de petrecere a timpului
liber ar trebui să fie mai uşor accesibile cu
mijloacele de transport în comun. Prin
îmbunătăţirea acesibilităţii pietonale şi cu bicicleta,
circuitul economic local este direct proporţional
îmbunătăţit
Trebuie să existe un echilibru între folosirea
eficientă a energiei, folosirea energiilor regenerabile
şi protecţia monumentelor şi conservarea peisajului
local
Este implementat sistemul de stimulente pentru
economisirea energiei şi folosirea eficientă a
acesteia

Înfiinţarea de incubatoare de afaceri
Comunicare
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Informarea Consiliului Local şi a actorilor implicaţi
cu privire la implementarea REA şi la activităţile
legate de energie

2030
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Raport asupra consumului energetic al vehiculelor
şi autobuzelor
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice

Reîmpădurirea terenurilor deteriorate si a altor zone
(200 ha)
Construirea de grădiniţe cu program prelungit şi
grădiniţe pentru a acoperi nevoia de aprox. 300
locuri. Faza de achiziţie

Reţeaua de furnizare a agentului termic va fi
realizată conform Conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia
de electricitate conform schimbărilor caracteristice
din distribuţia de electricitate (Conceptul de
furnizare a electricităţii 2050)
Extinderea sistemului de canalizare a apelor
pluviale în combinaţie cu folosirea apei pluviale
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de
noi tehnologii, precum OLED
Reabilitarea în vederea eficientizării energetice a
locuinţelor private pe faţade de cel puţin 5.000 mp
Introducerea plantelor energetice în conceptul de
reîmpădurire
Recalcularea nevoilor în concordanţă cu proiecţiile
demografice

Conectarea Parcului municipal cu Pădurea Codrişor
prin cel puţin două poduri pietonale şi pentru
biciclişti în zona Stadionului

Construirea unui singur pod din lemn. Reabilitarea
podului existent

Construirea unei căi ferate pe ruta Sărăţel - Livezile
- Prundu Bârgăului, pe infrastructura existentă şi
reorganizarea rutelor de tranzit prin stabilirea staţiei
Sărăţel ca punct terminal

A se verifica conceptele trenului uşor, primul pas
fiind realizarea liniei ferate mai scurte, între Livezile
şi Viişoara

Construirea a două cămine studenţeşti

Schimbarea locaţiilor rezidenţiale existente în
scopul transformării lor în cămine














Realizarea unei evaluări a necesităţilor pentru
identificarea nevoilor de cursuri academice care nu
sunt disponibile în regiune, pentru a crea potenţialul
de dezvoltare al Centrului Universitar Bistriţa
Înfiinţarea de centre de tratament cu ape sărate,
sulfurice şi termale pentru a capitaliza resursele
naturale locale
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Competiţia energetică în paralele cu standardul
etichetei energetice a Bistriţei
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Revizuirea şi actualizarea Conceptului de furnizare
a electrictăţii 2050
Se vor stabili calendare cu proprietarii de locuinţe,
care să conţină ţintele eficienţei energetice pentru
blocurile de locuit, per an, pentru faţade de cel puţin
5.000 mp
Comunicare
Raport înaintat Consiliului Local cu privire la datele
statistice referitoare la consumul de energie primară
şi emisiile de gaze de seră
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Reţeaua de furnizare a agentului termic va fi
realizată conform Conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Realizarea de noi unităţi pentru producerea de
energie în concordanţă cu Conceptul de furnizare a
energiei 2050
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum OLED

2031
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Negocieri cu companiile referitor la ţintele de
eficienţă energetică
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori

2032







Informarea şi pregătirea angajaţilor administraţiei cu
privire la folosirea energiilor economice şi prietene
cu mediul atât la locul de muncă cât şi acasă
Comunicare
Informarea Consiliului Local şi a actorilor implicaţi
cu privire la implementarea REA şi la activităţile
legate de energie
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Raport asupra consumului energetic al vehiculelor şi
autobuzelor
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Reţeaua de furnizare a agentului termic va fi
realizată conform Conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Realizarea de noi unităţi pentru producerea de
agent termic în concordanţă cu Conceptul de
furnizare a agentului termic 2050
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum OLED
Reabilitarea în vederea eficientizării energetice a
locuinţelor private pe faţade de cel puţin 5.000 mp
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Deplasarea în interes de serviciu a municipalităţii, în
oraş, se realizeaza cu cel puţin 40 % cu ajutorul
transportului public, bicicletelor sau chiar al
produselor agricole, începând de acum înainte
Se vor stabili calendare cu proprietarii de locuinţe,
care să conţină ţintele eficienţei energetice pentru
blocurile de locuit, per an, pentru faţade de cel puţin
5.000 mp
Comunicare
Raport înaintat Consiliului Local cu privire la datele
statistice referitoare la consumul de energie primară
şi emisiile de gaze de seră
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Raport asupra consumului energetic al vehiculelor şi
autobuzelor
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Reţeaua de furnizare a agentului termic va fi
realizată conform Conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Realizarea de noi unităţi pentru producerea de
energie din biomasă
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum OLED

2033
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Revizuirea strategiilor şi politicilor energetice în
vederea pregătirii actualizării odată la cinci ani a
REA, prevăzută pentru anul viitor
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Negocieri cu companiile referitor la ţintele de
eficienţă energetică
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Revizuirea şi actualizarea Conceptului de furnizare
a agentului termic 2050
Informarea şi pregătirea angajaţilor administraţiei cu
privire la folosirea energiilor economice şi prietene
cu mediul atât la locul de muncă cât şi acasă
Comunicare
Informarea Consiliului Local şi a actorilor implicaţi
cu privire la implementarea REA şi la activităţile
legate de energie
Schimb de propuneri în domeniul energiei cu
Ministerul Economiei din România
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Raport asupra consumului energetic al vehiculelor şi
autobuzelor
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Reţeaua de furnizare a agentului termic va fi
realizată conform Conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Realizarea de noi unităţi pentru producerea de
electricitate în concordanţă cu Conceptul de
furnizare a electricităţii 2050
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum OLED
Reabilitarea în vederea eficientizării energetice a
locuinţelor private pe faţade de cel puţin 5.000 mp
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
A patra actualizare a REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Se vor stabili calendare cu proprietarii de locuinţe,
care să conţină ţintele eficienţei energetice pentru
blocurile de locuit, per an, pentru faţade de cel puţin
5.000 mp
Comunicare
Raport înaintat Consiliului Local cu privire la datele
statistice referitoare la consumul de energie primară
şi emisiile de gaze de seră
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Raport asupra consumului energetic al vehiculelor şi
autobuzelor
Măsuri Structurale
Reţeaua de furnizare a agentului termic va fi
realizată conform Conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Realizarea de noi unităţi pentru producerea de
agent termic în concordanţă cu Conceptul de
furnizare a agentului termic 2050
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de
noi tehnologii, precum OLED
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Competiţia energetică în paralel cu standardul
etichetei energetice a Bistriţei
Negocieri cu companiile referitor la ţintele de
eficienţă energetică
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Revizuirea şi actualizarea Conceptului de furnizare
a electricităţii 2050
Informarea şi pregătirea angajaţilor administraţiei cu
privire la folosirea energiilor economice şi prietene
cu mediul atât la locul de muncă cât şi acasă
Comunicare
Informarea Consiliului Local şi a actorilor implicaţi
cu privire la implementarea REA şi la activităţile
legate de energie
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Reţeaua de furnizare a agentului termic va fi
realizată conform Conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum OLED
Reabilitarea în vederea eficientizării energetice a
locuinţelor private pe faţade de cel puţin 5.000 mp
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Deplasarea în interes de serviciu a municipalităţii, în
oraş, se realizeaza cu cel puţin 50 % cu ajutorul
transportului public, bicicletelor sau pe jos, începând
de acum înainte
Se vor stabili calendare cu proprietarii de locuinţe,
care să conţină ţintele eficienţei energetice pentru
blocurile de locuit, per an, pentru faţade de cel puţin
5.000 mp
Comunicare
Raport înaintat Consiliului Local cu privire la datele
statistice referitoare la consumul de energie primară
şi emisiile de gaze de seră
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Raport asupra consumului energetic al vehiculelor şi
autobuzelor
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Reţeaua de furnizare a agentului termic va fi
realizată conform Conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Realizarea de noi unităţi pentru producerea de
electricitate în concordanţă cu Conceptul de
furnizare a electricităţii 2050
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum OLED
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Negocieri cu companiile referitor la ţintele de
eficienţă energetică
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori

2038







Informarea şi pregătirea angajaţilor administraţiei cu
privire la folosirea energiilor economice şi prietene
cu mediul atât la locul de muncă cât şi acasă
Comunicare
Informarea Consiliului Local şi a actorilor implicaţi
cu privire la implementarea REA şi la activităţile
legate de energie
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Reţeaua de furnizare a agentului termic va fi
realizată conform Conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Realizarea de noi unităţi pentru producerea de
agent termic în concordanţă cu Conceptul de
furnizare a agentului termic 2050
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum OLED
Reabilitarea în vederea eficientizării energetice a
locuinţelor private pe faţade de cel puţin 5.000 mp
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Revizuirea strategiilor şi politicilor energetice în
vederea pregătirii actualizării odată la cinci ani a
REA, prevăzută pentru anul viitor
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Revizuirea şi actualizarea Conceptului de furnizare
a agentului termic 2050
Se vor stabili calendare cu proprietarii de locuinţe,
care să conţină ţintele eficienţei energetice pentru
blocurile de locuit, per an, pentru faţade de cel puţin
5.000 mp
Comunicare
Raport înaintat Consiliului Local cu privire la datele
statistice referitoare la consumul de energie primară
şi emisiile de gaze de seră
Schimb de propuneri în domeniul energiei cu
Ministerul Economiei din România
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Raport asupra consumului energetic al vehiculelor şi
autobuzelor
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Reţeaua de furnizare a agentului termic va fi
realizată conform Conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum bioluminiscenţa (vezi proiectul
Glowing Plant)
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
A cincea actualizare a REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori

2040







Informarea şi pregătirea angajaţilor administraţiei cu
privire la folosirea energiilor economice şi prietene
cu mediul atât la locul de muncă cât şi acasă
Comunicare
Informarea Consiliului Local şi a actorilor implicaţi
cu privire la implementarea REA şi la activităţile
legate de energie
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Reţeaua de furnizare a agentului termic va fi
realizată conform Conceptului de furnizare a
agentului termic 2050
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Realizarea de noi unităţi pentru producerea de
electricitate în concordanţă cu Conceptul de
furnizare a electricităţii 2050
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum bioluminiscenţa (vezi proiectul
Glowing Plant)
Reabilitarea în vederea eficientizării energetice a
locuinţelor private pe faţade de cel puţin 5.000 mp
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Competiţia energetică în paralel cu standardul
etichetei energetice a Bistriţei
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Revizuirea şi actualizarea Conceptului de furnizare
a electricităţii 2050
Comunicare
Raport înaintat Consiliului Local cu privire la datele
statistice referitoare la consumul de energie primară
şi emisiile de gaze de seră
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Raport asupra consumului energetic al vehiculelor şi
autobuzelor
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Realizarea de noi unităţi pentru producerea de
agent termic în concordanţă cu Conceptul de
furnizare a agentului termic 2050
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum bioluminiscenţa (vezi proiectul
Glowing Plant)
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Negocieri cu companiile referitor la ţintele de
eficienţă energetică
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori

2042






Informarea şi pregătirea angajaţilor administraţiei cu
privire la folosirea energiilor economice şi prietene
cu mediul atât la locul de muncă cât şi acasă
Comunicare
Informarea Consiliului Local şi a actorilor implicaţi
cu privire la implementarea REA şi la activităţile
legate de energie
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum bioluminiscenţa (vezi proiectul
Glowing Plant)
Reabilitarea în vederea eficientizării energetice a
locuinţelor private pe faţade de cel puţin 5.000 mp
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Comunicare
Raport înaintat Consiliului Local cu privire la datele
statistice referitoare la consumul de energie primară
şi emisiile de gaze de seră
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Raport asupra consumului energetic al vehiculelor şi
autobuzelor
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Realizarea de noi unităţi pentru producerea de
electricitate în concordanţă cu Conceptul de
furnizare a electricităţii 2050
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum bioluminiscenţa (vezi proiectul
Glowing Plant)

2043
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Revizuirea strategiilor şi politicilor energetice în
vederea pregătirii actualizării odată la cinci ani a
REA, prevăzută pentru anul viitor
Negocieri cu companiile referitor la ţintele de
eficienţă energetică
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Revizuirea şi actualizarea Conceptului de furnizare
a agentului termic 2050
Informarea şi pregătirea angajaţilor administraţiei cu
privire la folosirea energiilor economice şi prietene
cu mediul atât la locul de muncă cât şi acasă
Comunicare
Schimb de propuneri în domeniul energiei cu
Ministerul Economiei din România
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Realizarea de noi unităţi pentru producerea de
agent termic în concordanţă cu Conceptul de
furnizare a agentului termic 2050
Reabilitarea în vederea eficientizării energetice a
locuinţelor private pe faţade de cel puţin 5.000 mp
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
A şasea actualizare a REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Se vor stabili calendare cu proprietarii de locuinţe,
care să conţină ţintele eficienţei energetice pentru
blocurile de locuit, per an, pentru faţade de cel puţin
5.000 mp
Comunicare
Raport înaintat Consiliului Local cu privire la datele
statistice referitoare la consumul de energie primară
şi emisiile de gaze de seră
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Raport asupra consumului energetic al vehiculelor şi
autobuzelor
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum bioluminiscenţa (vezi proiectul
Glowing Plant)
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Competiţia energetică în paralel cu standardul
etichetei energetice a Bistriţei
Negocieri cu companiile referitor la ţintele de
eficienţă energetică
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Revizuirea şi actualizarea Conceptului de furnizare
a electricităţii 2050
Informarea şi pregătirea angajaţilor administraţiei cu
privire la folosirea energiilor economice şi prietene
cu mediul atât la locul de muncă cât şi acasă
Comunicare
Informarea Consiliului Local şi a actorilor implicaţi
cu privire la implementarea REA şi la activităţile
legate de energie
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Realizarea de noi unităţi pentru producerea de
electricitate în concordanţă cu Conceptul de
furnizare a electricităţii 2050
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum bioluminiscenţa (vezi proiectul
Glowing Plant)
Reabilitarea în vederea eficientizării energetice a
locuinţelor private pe faţade de cel puţin 5.000 mp
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Se vor stabili calendare cu proprietarii de locuinţe,
care să conţină ţintele eficienţei energetice pentru
blocurile de locuit, per an, pentru faţade de cel puţin
5.000 mp
Comunicare
Raport înaintat Consiliului Local cu privire la datele
statistice referitoare la consumul de energie primară
şi emisiile de gaze de seră
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Raport asupra consumului energetic al vehiculelor şi
autobuzelor
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Realizarea de noi unităţi pentru producerea de
agent termic în concordanţă cu Conceptul de
furnizare a agentului termic 2050
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum bioluminiscenţa (vezi proiectul
Glowing Plant)
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Intâlniri de lucru pentru noua strategie energetică
pentru următorii 10 ani
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Negocieri cu companiile referitor la ţintele de
eficienţă energetică
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
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Informarea şi pregătirea angajaţilor administraţiei cu
privire la folosirea energiilor economice şi prietene
cu mediul atât la locul de muncă cât şi acasă
Comunicare
Informarea Consiliului Local şi a actorilor implicaţi
cu privire la implementarea REA şi la activităţile
legate de energie
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum bioluminiscenţa (vezi proiectul
Glowing Plant)
Reabilitarea în vederea eficientizării energetice a
locuinţelor private pe faţade de cel puţin 5.000 mp
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Intâlniri de lucru pentru noua strategie energetică
pentru următorii 10 ani
Revizuirea REA şi a planurilor de acţiune
Revizuirea strategiilor şi politicilor energetice în
vederea pregătirii actualizării odată la cinci ani a
REA, prevăzută pentru anul viitor
Cooperarea cu asociaţiile pentru energie precum
AGIR, organizarea de dezbateri şi prezentări
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori
Revizuirea şi actualizarea Conceptului de furnizare
a agentului termic 2050
Se vor stabili calendare cu proprietarii de locuinţe,
care să conţină ţintele eficienţei energetice pentru
blocurile de locuit, per an, pentru faţade de cel puţin
5.000 mp
Comunicare
Raport înaintat Consiliului Local cu privire la datele
statistice referitoare la consumul de energie primară
şi emisiile de gaze de seră
Schimb de propuneri în domeniul energiei cu
Ministerul Economiei din România
Consultarea cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
cu privire la propunerile de dezvoltare în sectorul
energetic
Raport asupra consumului energetic al vehiculelor şi
autobuzelor
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Rearanjarea reţelelor de cabluri pentru distribuţia de
electricitate conform schimbărilor caracteristice din
distribuţia de electricitate (Conceptul de furnizare a
electricităţii 2050)
Realizarea de noi unităţi pentru producerea de
electricitate în concordanţă cu Conceptul de
furnizare a electricităţii 2050
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum bioluminiscenţa (vezi proiectul
Glowing Plant)

2049
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Foaia de parcurs energetic
Organizare
Întâlnirea Grupului de control pentru implementarea
măsurilor planificate în REA
Examinare finală a REA
Adoptarea unei noi strategii energetice pentru
următorii 10 ani
Implementarea de proiecte pilot inovative pentru
producerea de energie şi utilizarea acestora în
colaborare cu diverşi promotori şi finanţatori

2050






Informarea şi pregătirea angajaţilor administraţiei cu
privire la folosirea energiilor economice şi prietene
cu mediul atât la locul de muncă cât şi acasă
Comunicare
Report înaintat Consiliului Local cu privire la
succesul procesului
Dezbateri cu cetăţenii referitor la acţiunile ulterioare
Măsuri Structurale
Programul de plantare a plantelor energetice
Realizarea de noi unităţi pentru producerea de
agent termic în concordanţă cu Conceptul de
furnizare a agentului termic 2050
Modernizarea iluminatului public prin folosirea de noi
tehnologii, precum bioluminiscenţa (vezi proiectul
Glowing Plant)
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