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DOMENIILE DE ACTIVITATE

DEZVOLTARE REGIONALĂ

DEZVOLTAREA TERITORIULUI ȘI 
LUCRĂRI PUBLICE

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ



PRIORITĂȚI

Absorbția 
fondurilor europene 

Dezvoltarea 
infrastructurii locale 
prin Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală

Sprijin pentru autorităţile 
administrației 
publice locale 

Președinția României la 
Consiliul Uniunii Europene 



DEZVOLTARE REGIONALĂ

POR: Bistriţa-Năsăud

• 164 proiecte depuse (377.974.801,93 euro)

• 103 contracte semnate (302.337.769,47 euro)

• 26 proiecte în evaluare (50.847.425,31 euro)

• Plăți efectuate în valoare de 80,65 milioane de euro, dintre care
19,62 milioane de euro în decursul anului 2019

• Declarații de cheltuieli în valoare totală FEDR de 10,46 milioane
euro transmise în decursul anului 2019



DEZVOLTARE REGIONALĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
EXEMPLE DE PROIECTE APROBATE

✓ Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă –
58.823.323.26 de lei (în vigoare din 25 martie 2019)

✓ Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic "Grigore Moisil" – 30.934.660.9 de lei (în vigoare din 13 martie 2019)

✓ U.P.U.-S.M.U.R.D. - Spitalul Județean de Urgență - reabilitare, modernizare, extindere și dotare – 12.291.725.38 de lei (în
vigoare din 23 martie 2019)

✓ Construire Școală Gimnazială în Sîngeorz-Bai, str. Cormaia – 17.994.207.24 de lei (în vigoare din 24 mai 2019)

✓ Reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea grădiniâei Albă ca Zăpada din Beclean – 6.365.913.68 de lei (în
vigoare din 4 aprilie 2019)

✓ Creşterea mobilităţii urbane în oraşul Năsăud – 22.497.668 de lei (în vigoare din 20 septembrie 2019)

✓ Amenajare piste de cicliști – 21.074.346.11 de lei (în vigoare din 24 mai 2019)

✓ Centru de zi pentru persoane vârstnice. Reabilitare și modernizare imobil din strada Octavian Goga – 2.999.184.31 de lei
(în vigoare din 11 martie 2019)



DEZVOLTAREA TERITORIULUI

PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ

✓ Program de finanțare coordonat de Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, ce are ca obiectiv general
sprijinirea unităților administrativ-teritoriale pentru echiparea
teritoriului acestora cu toate dotările tehnico-edilitare, de
infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă,
social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de
comunicație în vederea asigurării unui climat investițional atractiv
pentru localitățile României

✓ PNDL I și II (2013-2020) finanțează, în jud. Bistriţa-Năsăud, 366
obiective de investiții, cu o valoare totală de 1,04 miliarde lei



DEZVOLTAREA TERITORIULUI

PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ

PNDL I: 
171 obiective de investiții finanțate, dintre 
care 142 finalizate (83%)

PNDL II:
195 obiective de investiții incluse la 
finanțare, dintre care 184 contractate 
(94,3%) și 32 finalizate



DEZVOLTAREA TERITORIULUI

PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ

❑ 162 drumuri comunale, județene, străzi, zone 
pietonale și poduri

❑ 105 școli, grădinițe și creșe
❑ 16 unități sanitare
❑ 18 sisteme de iluminat public
❑ 14 obiective din alte domenii (sedii de instituții 

publice, baze sportive etc.)
❑ 51 sisteme de alimentare cu apă și canalizare



DEZVOLTAREA TERITORIULUI

❑ 19 contracte de finanţare semnate, în valoare totală de 98,4 milioane lei:
• 9 sisteme de iluminat public (Feldru, Galaţii Bistriţei, Lechinţa, 

Măgura Ilvei, Nuşeni, Petru Rareş, Prundu Bârgăului, Şieuţ, Teaca)
• 2 sedii instituții publice (Şieu-Măgheruş şi Zagra)
• 5 drumuri comunale și de interes local (Dumitriţa, Gledin, Romuli, 

Şanţ, Târlişua)
• 1 drum județean (DJ 154D, Domneşti-Neteni-Albeştii Bistriţei, DJ 

162, Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A, Beclean-Chiochiș, )
• 1 unitate sanitară (Budacu de Jos)
• 1 unitate de învățământ (școala profesională din Prundu Bârgăului)

❑ 715.000 lei decontaţi

❑ 2 obiective finalizate (iluminat public în comunele Șieuț și Petru Rareș)



DEZVOLTAREA TERITORIULUI

Locuințe sociale și de necesitate (conform Legii 114/1996)
❑ 20 unităţi locative din 2 UAT-uri finanțate (în faza de 

proiectare)

Locuințe pentru tineri
❑ 24 unități locative recepţionate în 2019
❑ 24 unități locative în execuţie
❑ 572 unităţi locative noi propuse de UAT-uri

Locuințe sociale pentru comunitățile de romi
❑ 21 unități locative recepţionate

Locuințe de serviciu
❑ 24 unități locative în execuție



DEZVOLTAREA TERITORIULUI

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII

• 4 obiective de investiții: 3 așezăminte culturale; 1 obiectiv privind 
infrastructura justițieiFINALIZATE ÎN 2019

• 4 obiective de investiții: 3 așezăminte culturale si 1 complex sportivÎN DERULARE

• 5 obiective de investiții: 2 complexuri sportive; 2 săli de sport; 1 alt 
tip de obiectivÎN ACHIZIŢIE



DEZVOLTAREA TERITORIULUI

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII

• 4 obiective de investiții: 3 așezăminte culturale; 1 obiectiv privind 
infrastructura justițieiFINALIZATE ÎN 2019

• Valoare investiție 10.944.227 lei

• Obiectiv recepționat la data de 12.02.2019

Extindere și anvelopare termică
a Palatului de Justiție din mun. 

Bistrița

• Valoare investiție 830.970 lei

• Obiectiv recepționat la data de 11.09.2019
Cămin cultural - sat Vișuia, 

comuna Miceștii de Câmpie

• Valoare investiție 2.015.921 lei

• Obiectiv recepționat la data de 11.09.2019

Cămin cultural  - satul Lechinţa, 
comuna Lechința



DEZVOLTAREA TERITORIULUI

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII

• 4 obiective de investiții: 3 așezăminte culturale si 1 complex sportivÎN DERULARE

• Valoare contract: 84.436.599,57 lei cu TVA

• Complexul va include o sală polivalentă cu o capacitate de 2.675 locuri, terenuri
exterioare de sport (handbal, baschet, tenis, pista alergare cu 8 culoare), parcări și
zone verzi

Complex sportiv
localitatea Unirea, 

mun. Bistrița



DEZVOLTAREA TERITORIULUI

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII

• 5 obiective de investiții: 2 complexuri sportive; 2 săli de sport; 1 alt 
tip de obiectivÎN ACHIZIŢIE

• Valoare avizată: 54.356.000 lei cu TVA

• Se vor executa lucrări privind restaurarea fațadei clădirii, consolidarea planșeelor, 
înlocuirea învelitorii acoperișului, refacerea finisajelor interioare, reabilitarea
pardoselilor, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare de la uși și ferestre.

• Procedura de achizitie în derulare – evaluare oferte

Consolidarea și modernizarea 
Corpului A (Corp Liceu), Colegiul 

Național ”Liviu Rebreanu” Bistrița

• Valoare avizată: 10.260.898 lei cu TVA

• Investiția va consta într-un teren de fotbal nou și într-o construcție nouă (tribună cu 
o capacitate de 516 locuri) pe 3 niveluri care să satisfacă atât din punct de vedere
sportiv, cât și organizatoric desfășurarea de activități sportive de tip fotbalistic.

• Procedura de achiziție în derulare – evaluare oferte

Construire Complex Sportiv în
orașul Sângeorz – Băi



DEZVOLTAREA TERITORIULUI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU
ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ

❑ Din totalul de 62 UAT-uri din jud. Bistriţa-Năsăud, până la data de
14.10.2019 au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în
163 sectoare cadastrale din 23 UAT-uri, cu o suprafață totală
aferentă de 4.651 hectare

❑ Plăți fãcute pentru lucrări de înregistrare sistematică: peste
810.000 lei

❑ Sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică pentru 48 UAT-
uri (9,90 mil. lei): 9 UAT-uri în integralitate și în 1.086 de sectoare
cadastrale din 39 UAT-uri

❑ În 2019, vor mai fi contractate/finanțate lucrări de 5,04 milioane
lei (38 UAT-uri – Finanțarea 6)



DEZVOLTAREA TERITORIULUI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU
ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

❑ 21 UAT-uri (Bistrița Bârgăului, Budacu de Jos, Budești, Ciceu–Mihăiești, Ciceu-Giurgești, Dumitra,
Dumitrița, Feldru, Lechința, Mărișelu, Negrilești, Nimigea, Petru Rareș, Rebrișoara, Salva, Șintereag,
Târlișua, Teaca, Tiha Bârgăului, Uriu și Zagra) sunt incluse în Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și
incluziune a sistemului de înregistrare sistematică a proprietăților în zonele rurale din România“
(Programul Operațional Regional)

❑ pentru 1 UAT (Lechința) lucrările de înregistrare sistematică sunt în derulare;
❑ pentru 4 UAT-uri (Petru Rareș, Salva, Târlișua și Tiha Bârgăului) procedurile de achiziție au fost demarate

în luna septembrie 2019;
❑ pentru 11 UAT-uri (Bistrița Bârgăului, Budacu de Jos, Budești, Ciceu – Mihăiești, Ciceu-Giurgești, Dumitra,

Dumitrița, Mărișelu, Negrilești, Teaca și Zagra) procedurile de achiziție vor demara în luna februarie 2020;
❑ pentru 5 UAT-uri (Feldru, Nimigea, Rebrișoara, Șintereag și Uriu) procedurile de achiziție au fost anulate,

urmând a fi reluate.



DEZVOLTAREA TERITORIULUI

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

❑ Inspectorii în construcții cu atribuții de control desfășoară și activități de avizare lucrări publice, emitere acorduri
pentru intervenții asupra construcțiilor existente, autorizare laboratoare de încercări în construcții, autorizare
responsabili tehnici cu execuția și diriginți de șantier, soluționare petiții, participare în comisiile de recepție la
terminarea lucrărilor, intervenții în caz de calamități și accidente tehnice în exploatare

236
ACTIVITĂŢI DE 

CONTROL

170
neconformităţi

9
sancţiuni 

contravenţionale
260.000 lei



ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

P
O

C
A

3 proiecte 
contractate, 
dintre care 

2 contracte 
semnate în 

2019

P
O

C
A

1,07 milioane 
de euro valoare 

eligibilă

0,91 milioane 
de euro 

contribuția UE

P
O

C
A 0,03 milioane 

de euro total 
plăţi efectuate

(integral în 
2019)



ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

ADOPTAREA CODULUI  
ADMINISTRATIV – 3 IULIE 2019

❑ Acest act normativ (OUG 57/2019), care sistematizează 16 acte
normative, are menirea de a reprezenta cadrul general în
materia administrației publice necesar asigurării stabilității și
eficienței autorităților atât la nivel central cât și la nivel local

❑ Reglementează în următoarele domenii: administrația publică
centrală; administrația publică locală; prefectul, instituția
prefectului și serviciile publice deconcentrate; unele reguli
specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a
unităților administrativ-teritoriale; statutul funcționarilor publici,
prevederi aplicabile personalului contractual din administrația
publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
răspunderea administrativă și serviciile publice



Vă mulțumesc!
Pentru mai multe detalii: 

www.mdrap.ro

http://www.mdrap.ro/

