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1.Prezentarea comunei Nuşeni  

 

       Comuna Nuşeni este situate la 48 km de Bistriţa, municipiul reşedinţă de judeţ şi 

la 9 km faţă de oraşul Beclean şi are în componența sa șapte sate: Nușeni , satul de 

reședință, Beudiu, Dumbrava, Feleac, Malin, Rusu de Sus, Vița.Distanţa faţă de cel 

mai îndepărtat sat şi reşedinţa de comună este de 10 km, iar circulaţia în comună se 

face pe drumul judeţean DJ172A, DJ 172I, DJ172G şi pe drumurile comunale  DC 26, 

DC.27. 



               Localitatea Nușeni este atestată documentar în anul 1234 când regele Bela al 

IV-lea dăruiește niște sate de pe teritoriul cetății Dăbâca unor  sași. Apoi moșia va 

deveni proprietatea și reședința și proprietatea familiei Apalfy. 

               În 1467 localitatea apare cu statutul de târg oppidum.  

               A fost astfel identificată, pe bază de mărturii certe existența unor așezări 

preistorice, Pârâul Ciorbii, Poiana o așezare neolitică în prima epocă a fierului cât și o 

așezare romană, denumită Valea Urșilor.  

               Localitatea Beudiu este atestată în anul 1305. Satul a avut o biserică de lemn, 

Sfinții Arhangheli. La 1900 erau 687 greco-catolici, 22 reformați și 70 iudei. Ca și 

așezări antice descoperim  vatra satului pe grădinile din jurul casei nr.69, așezare din 

sec.VIII-lea, pe dealul Cioba o așezare Latene  și o așezare preistorică, Fundătura. 

                Localitatea Vița este atestată documentar la 1315. Satul a făcut parte dintre 

proprietățile voievodului Transilvaniei, Ladislau Kan, la începutul secolului al XIV-

lea . La mijlocul veacului intră între satele cetății Ungurașului. Un document din anul 

1371 amintește de populația de hospites (sași)  din Vița ca aparținând de castrul regal 

de la Unguraș. În 1456 satul ajunge proprietatea familiei Lasonczi iar la 1550 este 

atașat domeniului Gherlei. Biserica reformată a fost ridicată la sfârșitul secolului al 

XV-lea . Zvornița a fost refăcută la 1872. 

                Localitatea Malin, așezare ce a aparținut pe domeniul Ungurașului, atestată 

documentar la 1305, terra seu villa Malom. Satul și pământul au fost veacuri la rând 

amintite între posesiunile familiei Bethlen. În anul 1794 în satul Malin a fost ridicată o 

bisericuță de lemn. În anul 1900 în sat erau 411 greco-catolici și 510 reformați. Ca și 

descoperire arheologică a fost descoperită din epoca brozului– o așezare, Vatra satului.  

 

 

 

 



 

1.1. Asezare geografica . 

 

          Comuna  Nuşeni este situată în partea nord-vestică a Câmpiei Transilvaniei, în 

zona de dealuri domoale, având ca vecini: 

E: comuna  Şieu-Odorhei şi Lechinţa; 

S: comuna Matei şi comuna Chiochiş; 

V: comuna Unguraş, judeţul Cluj; 

N: oraşul Beclean şi comuna Braniştea. 

 

          In ceea ce priveste polii de dezvoltare regionala comuna Nuşeni face parte din 

Regiunea de Nord-Vest ,parte a regiunii istorice a Transilvaniei ,fiind incadrata ca o 

comuna de gradul II . o așezare, Vatra satului.  

Suprafata teritorial administrativa a comunei Nuşeni este :          9204 Ha 

 

 Suprafata agricola –ha           6755 

 Din care :  arabil                    2593 

                       Livezi                   28 

                       Vii                        24 

                       Pasuni                  3301 

                       Fanate                  611 HA 

1.2. Cadrul natural  

 

Clima si relief 

     Comuna  Nuşeni este situată în partea nord-vestică a Câmpiei Transilvaniei, în 

zona de dealuri domoale, Altitudinile sunt cuprinse intre 400-600 m. 



      Relieful are o dispunere haotica,nu exista linii morfologice directoare,vaile sunt 

largi,cu tendinte de inmlastinire.Nu are terase. 

      Fenomenele climatice fiind normale pentru aceasta zona  caracteristice fiind  

ploile, ninsorile si viscolul, iar pe alocuri si cu o repetabilitate scazuta grindina .  

     Majoritatea formaţiunilor geologice ale reliefului regiunii noastre este destul de 

slab cimentată, fapt ce atrage după sine prezentarea proceselor de versant şi eroziune a 

solurilor. 

      Atât pe păşuni, cât şi în zonele de teren arabil, eroziunea cuprinde suprafeţe mari. 

În adâncime, eroziunea este mai accentuată în perioadele când se topeşte zăpada sau în 

perioadele când sunt ploi torenţiale. 

      Din punct de vedere climatic, comuna Nuşeni face parte din sectorul de climă 

continentală, ţinutul de deal, subţinutul de depresiune, districtul de pădure.  

       Regimul climatic temperat continental,temperaturi medii mai ridicate decat in 

bazinul Transilvaniei,de 9.1 grade Celsius( la 300 m altitudine)si de 7,8 grade 

Celsius(la 650 m altitudine)preciptatii ce depasesc 600 litri/mp anual,vinturi 

dominante din directia Sud,Sud-Est fenomene meteorologice extreme, furtuni tornade 

nu au fost inregistrate 

            Reteaua hidrografică 

          Comuna Nuşeni este străbătută de o reţea de pârâuri dintre care cu debit mai 

mare sunt pârâul Apatiu care străbate o porţiune din localitatea Beudiu, Valea viţei, 

care străbate localitatea Viţa şi Beudiu şi pârâul Meleş care străbate localităţile Nuşeni 

şi Rusu de Sus.Pe raza comunei Nuseni exista,mici iazuri sau acumulari 

piscicole.Amenajari hidtrotehnice au fost efectuate la digurile si lucrarile de aparare 

impotriva inundatiilor etc. 

 

 



 

Vegetatie,fauna. 

            Comuna Nuşeni  este situată, în cea mai mare parte, în zona foioaselor. În zona 

de vegetaţie a pădurilor de foioase sunt pădurile de gorun (stejar), putând aminti 

Quercus petraea, Quercus policarpa, pe alocuri in amestec cu alte specii de foioase (cu 

frunze căzătoare) în proporţie însemnată (alun, tei, carpen, plop) pe dealuri şi podişuri. 

 În zona de silvostepă (amestec de iarbă şi arbori) vegetaţia este reprezentată de 

petice rare de păduri şi şleauri de deal, în care predomină Quercus robur (stejarul 

comun din pădurea Hederişului). 

 În zona de vegetaţie a pădurilor de foioase, vegetaţia ierboasă este constituită 

din pajişti mezofile în ale căror compoziţie floristică apar: Agrostis tenuis, Festuca 

rubra, Festuca pratensis, Trifolium pratensis, trifolium repens, Lotus carniculata etc.. 

Pe păşune la Măgheruş şi Valea Măgheruşului predomină Poa pratensis şi Festuca 

sulcata. 

             Pădurile sunt situate pe raza comunei Nuşeni la o altitudine absolută cuprinsă 

între 560 şi 650 m. Pe fondul forestier al comunei se întâlneşte stejarul pe toate 

versantele dealurilor, făgete şi mai mult amestec. 

                Legat de esenţa de arbori, mai întâlnim: ulmul (Ulmus foliaceea), cornul 

(Cornus mos), sângerul (Cornus sanguineea), teiul (Tillia tomentosa), plopul (Plopus 

tremulo)
1
. 

 Vegetaţia de luncă este reprezentată prin: răchită (Selix alba), arin (Alumus 

glutinoosa), plop (plopus alba) etc.. 

           Pentru ca un sfert din suprafata comunei Nuşeni este acoperita cu paduri si 

terenuri cu vegetatie forestiera fauna comunei se compune din specii precum 

mistret,urs, caprior, vulpe, iepuri, fazani, si altele, înregistrandu-se prezenta unor 

specii rare precum crex crex (cârstelul de câmpie). 

                                                 
 



        Soluri,subsoluri . 

 Caracteristici pedologice ale solului-din punct de vedere litologic,solul este 

alcatuit din straturi impermeabile,argile, marne si roci 

permeabile,gresii,conglomerate,tufuri,nisipuri.In subsol exista resurse de sare 

si gaz metan. 

1.3.Situatia demografica . 

 

  Numarul populatiei          3037 

*Structura demografica      romani            2164       70% 

                                            maghiari           864     28,8%  

                                            tigani                7             0,2 

                                            ucraionieni       1 

                                            armeni              1  

*Populatie totala                             3037 

  Din care : femei                         1536 
 

 Numărul născuților vii pe localităţi 

Judeţ /mediu/localitate         2013*            2014*           2015*            2016*        2017                  2018 

NUŞENI                                     20                   19                24                        26            18                        17 

 Numărul decedaților pe localități  

Localități           2013*             2014*               2015*                   2016*                      2017                2018 

NUŞENI                 46               40                     50                            48                            45                      52 

 Sporul natural pe localități și medii de rezidență  

Judeţ / Mediu / Localitate     2013*            2014*           2015*             2016*             2017             2018 

NUŞENI                          -26                    -21                   -26                      -22                 -27                  -35 

 Natalitatea pe medii de rezidență și localităţi. 

                                                                              - proporții la 1000 locuitori –  



 

Judeţ / Mediu / Localitate       2013*           2014*           2015*               2016*          2017             2018 

NUŞENI                                           6,8               6,6              8,4                   9,1              6,3                   6,1 

 Mortalitatea pe medii de rezidenţă şi localităţi 

                                                                              - proporții la 1000 locuitori – 

 Judeţ / Mediu / Localitate     2013*          2014*           2015*            2016*                 2017              2018 

NUŞENI                                      15,7               13,8              17,4                16,9                      15,9            18,6 

 Rata sporului natural pe medii de rezidenţă şi localităţi 

                                                                                    - proporții la 1000 locuitori –  

Judeţ/Mediu/Localitate           2013*         2014*            2015*            2016*                 2017               2018 

NUŞENI                                    -8,9             -7,2                 -9,0                -7,8                     -9,6                     -12,5 

 Numărul căsătoriilor pe medii de rezidență și localități  

Judeţ / Mediu / Localitate         2013           2014             2015              2016                    2017              2018 

NUŞENI                                          10                 16                 16                   12                           14                 10 

 Numărul divorțurilor pe medii de rezidență și localități 

 Judeţ / Mediu / Localitate        2013             2014              2015             2016                   2017                2018 

NUŞENI                                           1                     2                      4                       3                         42                      

 

 

Rata de divorțialitate pe medii de rezidență și localități  

                                                                                  - divorţuri la 1000 locuitori –  



Judeţ / Mediu / Localitate          2013*          2014*            2015*            2016*               2017                2018 

NUŞENI                                             0,34                0,69             1,39                   1,05               0,70                     

 

Migratia populatiei. 

          În ultimii ani in comuna Nuşeni s-a inregistrat un flux destul de mare al 

plecarilor si stabilirii cu domiciliul (inclusiv migratia externa ),soldul schimbarilor de 

domiciliu fiind negativ . 

          Daca inainte de 1989 fluxurile de populatie s-au derulat dinspre spatiul rural 

spre cel urban ,in ultimii ani s-a constatat tendinta de inversare a acestor fluxuri atat 

din cauza problemelor economice si sociale generate de procesele de restructurare 

industriala cat si ca urmare a dezvoltarii infrastructurii edilitare din comuna Nuşeni . 

           De asemenea odata cu deschiderea granitelor ,un segment important al 

populatiei a ales sa emigreze in cautarea unui loc de munca mai bine platit . 

 

Etnie si religie. 

          In comuna Nuşeni conform datelor ultimului recensamant al populatiei 

(2011) majoritatea locuitorilor sunt romani . 

 

             Structura demografica      romani            2228      

                                            maghiari                    741     

                                            romi                            14             

                                            alte naţionalităţi          54 

                                                            

         Structura populatiei dupa relegie releva faptul ca majoritatea credinciosilor sunt 

ortodocsi .  Biserica este un factor insemnat de educare si formare a locuitorilor 



acestor meleaguri, in comuna exista 14 lacase de cult  din care unul este Mănăstirea 

Sfîntul Ilie si un numar de  4 culte recunoscute . 

          Populatia stabila dupa religie  se prezintă astfel: 2144 ortodocşi, 309 romano-

catolici, 407 reformaţi, 68 adventişti, 38 penticostali, 5 baptişti şi 66 locuitori de alte 

religii. 

           

2.Economia rurală . 

2.1. Privire de ansamblu. 

          Viata economica a comunei Nuşeni se dezvolta pe urmatoarele domenii : 

agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. De asemenea facilitatile de 

agrement pe care le ofera comuna noastra in mod complementar vor creste 

atractivitatea turistica. 

     Comuna Nuşeni din punct de vedere economic, face parte din zona II având o 

contribuţie destul de însemnată la economia judeţului Bistriţa – Năsăud.Realizările din 

m4ediul rural ale acestei zone se datorează unei infrastructuri mai bune decât în 

celelalte zone, dar şi unei atente preocupări a autorităţilor pentru creearea de condiţii 

pentru dezvoltarea afacerilor şi atragerii de investitori privaţi. 

         Comuna Nuşeni este caracterizata de o situatie economica buna dovedita in 

principal prin rata scazuta a somajului. 

 

    Dinamica antreprenoriala  

 

          Potentialul  comunei Nuşeni este unul bun din punct de vedere economic dar 

este scazut din punct de vedere turistic datorita lipsei capacitatilor de cazare si a 

obiectivelor turistice din zona care sunt putine si neatractive . 

          Caracteristici generale la nivelul comunei Nuşeni  



          Principalele domenii economice din comuna Nuşeni sunt reprezentate 

de,comert,activitatea de depozitare ,transporturile ,constructii etc. 

             Viaţa economică a comunei Nuşeni trebuie dezvoltată în continuae în toate 

sectoarele sale : agricultură, zootehnie, mica industrie, comerţ şi silvicultură, iar 

autorităţile publice locale trebuie să investească pentru dezvoltarea vieţii economice a 

comunei, deoarece aceasta produce efecte benefice asupra vieţii locuitorilor comunei 

Nuşeni. 

            Redam mai jos lista firmelor cu sediul social in localitatile comunei Nuşeni : 

 

 

 

 

 

          Comertul este reprezentat de societatile comerciale care comercializeaza 

produse lactate ,oua ,carne ,uleiuri si grasimi vegetale ( CAEN 4633),urmeaza 

societaile care comercializeaza articole din sticla ,lemn,vopsitorii in magazine 

specializate (CAEN 4752) si comert cu bauturi ,produse alimentare si tutun (CAEN 

4711). 

         Domeniul transport si depozitare alaturi de domeniul constructii detine o 

pondere mai mica in economia comunei dar contribuie constant la cresterea veniturilor 

comunei si oferirea de noi locuri de munca . 

        Domeniul agricultura si silvicultura reprezinta o contributie mica la economia 

locala ,dar prin aportul acestor societati care se implica in cultivarea terenurilor 

agricole ,cresterea animalelor  si paza si exploatarea padurilor potentialul agricol al 

comunei noastre este mentinut si imbunatatit de la an la an . 



         În ceea ce priveste zonarea suprafetei comunei Nuşeni din punctul de vedere al 

activitatii agricole conform datelor din PUG : 

  Suprafata agricola –ha           6755 

  Din care :  arabil                    2593 

                       Livezi                   28 

                       Vii                        24 

                       Pasuni                  3301 

                       Fanate                  611 HA 

 

       Din punct de vedere economic fondul forestier al comunri Nuşeni este exploatat 

in regim silvic prin intermeduil a trei ocoale silvice : 

 

 O.S BISTRITA ; 

 O.S Experimental LECHINTA ; 

 O.S. Dej. 

       Turismul este slab reprezentat la nivelul comunei Nuşeni  pana la aceasta data 

investitiile publice fiind axate in principal pe dezvoltarea infrastructurii de utilitati si 

drumuri iar pe partea privata micile intentii de dezvoltare a unor servicii si atractii 

turisice fiind destul de slab reprezentate aproape inexistente .Este evident ca daca in 

perioda de programare 2012-2020 nu s-au concretizat initiative private importante in 

acest domeniu implicarea substantiala a autoritatilor locale pe acest segment in viitor 

este vitala daca se doreste dezvoltarea comunei si din punct de vedere al atractivitatii 

turistice .  

  

 

 

 

 



3.Infrastructura si echipare teritoriala  

 

3.1. Amenajarea teritoriului  

       Strategiile ,politicile si programele de dezvoltare durabila in profil teritorial ,se 

fundamenteaza pe SDTR ,Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei asa cum este 

prevazut in Legea 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare . 

         SDTR reprezintă un instrument de informare a autorităților publice centrale și 

locale, asupra direcțiilor generale și a obiectivelor de dezvoltare a teritoriului național 

pe termen lung. 

       Comuna Nuşeni are un Plan Urbanistic General, elaborat în anul 2002.În prezent 

acesta este în procedura de actualizare.În anul 2020 au fost eliberate un număr de 87 

certificate de urbanism şi 26 de autorizaţii de construire/desfiinţare. 

            

 

       Dezvoltare teritoriala  

       Strategia de dezvoltare teritorială a României evidențiază dimensiunea europeană, 

regională și urbană a României pe perioada 2014-2035, proiectând caracteristicile 

teritoriale și aspirațiile comunităților în contextul Strategiei Europa 2020 și al Agendei 

Teritoriale 2020. 

       Astfel, SDTR fixează reperele de susținere a dezvoltării teritoriului național și 

propune un set de obiective strategice în acord cu: 

- nevoile de dezvoltare a teritoriului; 

- alte obiective strategice sectoriale cu impact teritorial și 

- strategiile de dezvoltare de la nivel european. 

       O serie de masuri articulate in SDTR vizeaza si dezvoltarea comunei Nuşeni cum 

ar fi : 

http://sdtr.mdrap.ro/46/Etape_de_realizare
http://sdtr.mdrap.ro/46/Etape_de_realizare
http://sdtr.mdrap.ro/46/Etape_de_realizare


 Extinderea infrastructurii de utilitati publice in vederea conectarii si accesului 

populatiei din zonele rurale functionale la servicii de calitate ; 

 Asigurarea populatiei rurale la servicii de interes general (unitati sanitare ) 

 Reabilitarea patrimoniului construit si punerea in valoare a identitatii 

arhitecturale  ; 

 Modernizarea cailor de acces spre locuinte ,precum si asigurarea securitatii si 

calitatii circulatiei pe drumurile publice in mediul rural ; 

 

       Zone rurale marginalizate . 

 

       Conform atlasului zonelor marginalizate din Romania ,document elaborat de 

Banca Mondiala ,comuna Nuşeni nu are zone care concentreaza populatie aflata sub 

pragul saraciei sau persoane marginalizate . 

      Prin implementarea strategiei de dezvoltare se va urmari reducerea numarului de 

persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala in cele trei zone rurale 

marginalizate . 

 

 

 

       Dezvoltarea infrastructurii si sistematizarea  

              Sistematizarea a reprezentat o preocupare permanenta a administratiei publice 

locale ,realizandu-se interventii in mai multe localitati ale comunei reprezentand 

modernizari de drumuri si strazi ,spatii verzi ,terenuri de sport ,locuri de joaca pentru 

copii . 

 

3.2. Mobilitate rurala  



      Comuna Nuşeni nu dispune de un Plan de Mobilitate Rurala ,ca o prima cerinta 

pentru crearea unui mediu rural durabil si bine conectat dar si ca o documentatie 

compementara Strategiei de dezvoltare si PUG .Imbunatatirea conectivitatii la nivel 

rural este o preocupare continua a decidentilor locali . 

 

        Infrastructura rutiera . 

 Drumul judetean 172 transverseaza teritoriul localitatilor Rusu de Sus, Nuseni, 

Beudiu pe directia nord-Sus. 

 Drumul comunal 26 transverseaza pe directia Vest-Est,localitatile Malin si 

Dumbrava. Drumul este asfaltat pana in centrul localitatii Malin. 

 Drumul Judetean Nuseni-Feleac-transverseaza o parte din localitatea Nuseni si 

localitatea Feleac de la Nord la Sud si este pietruit. 

       Aşa cum am menţionat mai sus, comuna Nuşeni este străbătută de DJ 172 pe 

teritoriul localităţilor Rusu de Sus, Nuşeni, Beudiu, uşeni-Feleac şi Beudiu-Viţa pe 

o lungime de 20 km. Lungimea totală a drumurilor comunale ce străbat comuna 

Nuşeni  este de 16 km, a tuturor străzilor este de 14,2 km, iar a drumurilor vicinale 

de 20,4 km. 

     

             

      

       In prezent nu exista un studiu de fezabilitate pentru managementul traficului sau 

pentru implementarea unui proiect de semaforizare . 

 

         

        Transport public de calatori  

 

       Serviciul public de calatori local este inexistent . 



       Referitor la serviciul  de taximetrie in comuna Nuşeni  nu exista emisa nicio 

autorizatie de prestare a acestui serviciu pana in acest moment nefiind inregistrata 

nicio persoana juridica care sa solicite prestarea acestui tip de activitate . 

 

3.3. Parcuri si spatii verzi  

       Standardele referitoare la suprafata spatiilor verzi prevad obligatia autoritatilor 

locale de a asigura o suprafata de minim 26mp /locuitor .In categoria spatiilor verzi 

luate in calcul se gasesc atat spatiile verzi din imediata vecinatate a strazilor 

,drumurilor si din cadrul gospodariilor cat si spatii publice ,gradini ,parcuri ,zone verzi 

din apropierea cursurilor de apa ,paduri si spatii de agrement . 

 

3.4. Infrastructura tehnico-edilitara. 

       Infrastructura de baza a comunei Nuşeni cuprinde retele de apa,canalizare 

,energie electrica ,gaze naturale si comunicatii . 

       Reteaua de distributie a apei potabile are o lungime de 27.690 m. Alimentarea 

cu apă a comunei Nuşeni a fost posibilă înepând cu anul 2008 pentru toate localităţile 

comunei, exceptând localitatea Dumbravă, continuând cu extinderea reţelei de 

aducţiune şi distribuţie. 

       Reteaua de canalizare cuprinde o lungime totala a retelelor de 30.580 m apele 

menajere fiind stocate si epurate in 0 statii de epurare, întrucât investiţia este în 

derulare, pentru toate localităţile componente ale comunei Nuşeni  

      Reteaua de distributie gaze naturale exista in toate  localitatile componente ale 

comunei Nuşeni si se intinde pe o lungime de 40.000 m, cu. In ultima perioadă pe 

fondul scumpirii lemnului de foc si a procurarii acestuia destul de anevoiasa tot mai 

multi cetateni opteaza pentru bransamentul la reteaua de distributie gaze naturale . 



       Iluminatul public a inregistrat o imbunatatire remarcabila atat prin investitii de la 

bugetul local cat si de la bugetul de stat. 

     Lucrarile de interventie executate în toate localităţile componente ale comunei 

Nuşeni, cu excepţia localităţii Dumbravă, au constat in   demontarea aparatelor de 

iluminat vechi, inlocuirea acestora cu unele noi cu LED si completarea cu aparate de 

iluminat cu LED pe stalpii existenti pe care nu exista aparat de iluminat.  

     Din punct de vedere arhitectural imaginea localitailor s-a imbunatatit atat pe timp 

de zi cat mai ales pe timp de noapte, in primul rand datorita utilizarii aceluiasi tip de 

aparate de iluminat, fapt de confera unitate din punct de vedere vizual. 

4.Mediul si infrastructura de mediu . 

4.1.  Factori si probleme de mediu . 

       Aerul este factorul de mediu suport pentru propagarea poluantilor in mediu.Astfel 

poluarea aerului are efecte adverse semnificative asupra populatiei si poate provoca 

daune florei si faunei . 

       Monitorizarea calitatii aerului se realizeaza prin Sistemul National de Evaluare si 

Gestionare Integrata a calitatii aerului in Romania prin intermediul Retelei Nationale  

de Monitorizare a Calitatii  Aerului .In ultimii ani in comuna Nuşeni nu au existat  

depasiri ale valorilor limita pentru SO2 ,NO2 sau particule in suspensie .Printre 

poluantii aerului se inscriu sectorul energetic ,energia utilizata in gospodarii 

(combustibili ca lemnul ,carbunele si mai nou plasticul ,textilele ),industria 

,transportul rutier ,agricultura . 

       In judetul Bistrita –Nasaud exista numeroase localitati vulnerabile la poluarea cu 

nitrati din cauza excesului de ingrasaminte chimice folosite a lipsei canalizarii precum 

si a depozitarii necorespunzatoare a dejectiilor animale . 

 

 



 

        Poluare fonica  

       Zgomotul este definit ca ’’vibratii sonore fara caracter periodic care se propaga 

prin diverse medii(aer,apa ,etc.) si care impresioneaza negativ urechea omeneasca ’’ 

.In comuna Nuşeni acest fenomem este des intalnit in apropierea drumurilor nationale 

sau a unor societati comerciale cu activitate relevanta.Depasirea limitei maxime 

admise prevazute in STAS 6161/3/82 si in SR 10009/2017,a fost destul de rara in 

ultimii ani in arealul comunei noastre . 

        Inundatii  

       In Romania inundatiile sunt posibile in tot cuprinsul anului acestea avand ca sursa 

revarsari naturale ale cursurilor de apa ,precipitatii abundente ,topirea zapezilor 

,blocaje datorate podurilor de gheata . 

       Exista posibiliatea ca in iernile cu zapada multa si a ploilor abundente care cad 

primavara sa se produca inundati care afecteaza mici proporti din localitatile  

Nușeni, Malin, Feleac. Nu au fost cazuri de evacuare a populatiei, animalelor sau 

bunuri. 

       Evacuarea populatiei in caz de necesitate se va face in caminele culturale si 

spatiile stabilite. 

         

 

        Cutremure de pamant . 

       Bazinul Transilvaniei reprezinta un bazin de sedimentare  post Cenomanian 

dezvoltat pe panzele de fundament din Cretacicul mijlociu .(Krezsec et.al.2006). 

       Nord-vestul Romaniei reprezinta o zona seismogena cu seisme crustale ce ating 

magnitudini moderate care numai izolat au depasit 6,0 (MW) dar in general prezinta 

MW mai mic sau egal cu 5,6 .Adancimea medie de producere este intre 3 si 33 km 

conducand adesea de disiparea energiei seismice pe o arie epicentrala relativ redusa 



deci cu o densitate mai mare in energie comparativ cu cutremurele intermediare 

vrancene ’’(Diaconescu Mihai ,Teza de doctorat ) 

 

        Energie si eficienta energetica . 

 

       Parte integranta a factorilor privind schimbarile climatice comunele au o 

contributie proprie la consumul de energie din intreaga lume motiv pentru care devin 

si o parte esentiala in rezolvarea acestei probleme . 

         Subliniem faptul ca in acest context Comuna Nuşeni nu si-a asumat pana in 

prezent un Plan de Actiune privind Energia Durabila care ar putea reprezenta un 

instrument al administratiei locale de a planifica ,implementa ,monitoriza si controla 

politicile de clima si energie la nivel local . 

            Obiectivul general al PAED este de a promova eficientizarea energetica in 

toate sectoarele prin imformarea ,educarea si schimbarea comportamentelor 

locuitorilor si agentilor economici in directia dezvoltarii durabile locale si nationale . 

 

4.2. Sistemul de gospodarire al deseurilor . 

       Gestionarea deseurilor cuprinde toate activitatile de colectare ,transport ,tratare 

,valorificare si eliminare a deseurilor inclusiv monitorizarea acestor operatii . 

          In judetul Bistrita –Nasaud a fost implementat proiectul ’’ SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD’’ prin ADI Deseuri Bistrita 

Nasaud din care fac parte toate UAT-urile judetului .Odata cu implementarea acestui 

proiect au fost inchise toate gropile necomforme ,resturile de deseuri existente extrase 

si zona acoperita cu pamant .S-a trecut astfel la colectarea deseurilor din poarata in 

poarta cu un operator unic, mai intai desurile fiind colectate in amestec ,iar ulterior 

selectiv pe categorii reciclabile si menajer . 

 



5.Capitalul uman ,infrastructura sociala ,educatie si sanatate . 

5.1. Forta de munca ,ocupare ,somaj . 

 

 Evolutia numărului  mediu al salariaţilor pe localităţi şi medii de rezidenţă
2
: 

Localitatea             2012               2013                2014            2015           2016           2017              2018 

NUŞENI                  148                  145                  145            128              178             197                   201 

             

5.2. Educatie si infrastructura educationala existenta . 

       Reteaua sistemului educational din comuna Nuşeni ,acopera nivelul de 

invatamant prescolar , scolar si gimnazial  si cuprinde in componenta sa urmatoarele : 

 3 unitati prescolare,gradinite  in localitatile Nuşeni ,Viţa, Malin. 

  o unitate scolară cls.I-IV in localitatea Feleac ; 

 2 unităţi gimnaziale in localităţile  Nuşeni şi Viţa ; 

    În şcolile din comuna Nuşeni învaţă în prezent în clasele gimnaziale uu număr  de 

67 de elevi, în clasele primare un număr de 100 de elevi şi un număr de 59 copii în 

grădiniţe.  Institutiile scolare au o baza materiala ( Sali de clase ,biblioteca ,teren de 

sport ,laboratoare ) buna ,respectiv umana (cadre didactice ) care asigura in bune 

conditii desfasurarea actului educational dar necesita diferite investitii atat in 

domeniul infrastructurii cat si in ceea ce priveste perfectioanrea continua a cadrelor 

didactice in vederea adaptarii la cerintele pietei ,inclusiv la nivel local prin 

specializarile prevazute in oferta educationala .Elevii din şcolile din comuna Nuşeni 

au la dispoziţie clădiri moderne cu încălzire centrală, apă curentă, canalizare, iar 

şcolile sunt dotate cu mobilier adecvat, calculatoare şi sisteme de supraveghere 

privind siguranţa elevilor în şcoli.De asemenea, au la dispoziţie terenuri de sport şi 

biblioteci şcolare cu un număr de 4404 volume, beneficiind de burse şcolare şi 
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facilităţi de transport gratuit de la domiciliu la şcoală şi invers.Faptul că, comuna 

Nuşeni este situată în apropriere de oraşul Beclean, asigură pentru elevii care învaţă în 

şcolile din comuna Nuşeni un personal didactic bine pregătit profesional şi ca urmare 

o serie de elevi au fost remarcaţi la diversele competiţii şolare desfăşurate în judeţ şi 

nu numai. 

           Una din preocupările de  bază ale administraţiei publice locale şi a cadrelor 

didactice este prevenirea abandonului şcolar.  

 

5.3. Infrastructura sociala . 

       Compartimentul de asistenta sociala are in componenta sa 2 angajaşi, care asigura 

capacitatea functionala si de raspuns la problemele ivite in comunitate si in relatia cu 

institutiile sociale din judetul Bistrita -Nasaud . 

       Din punct de vedere al infrastructurii pe teritoriul comunei Nuşeni nu exista in 

proprietatea sau administrarea comunei centre de tip rezidential ,centre pentru 

persoane varstnice sau defavorizate ,centre pentru persoane abuzate ,cu afectiuni 

neuropsihice sau cu handicap . 

       În localitatea Nuşeni, există un Centru pentru persoane cu handicap şi persoane 

vârstnice, aflat în subordinea DGASPC Bistriţa –Năsăud.     La nivelul AJPIS Bistrita 

pentru beneficiarii rezidenti in comuna Nuşeni se afla in plata urmatoarele categorii de 

prestatii sociale : 

               Nr.Crt.          Tipul prestatiei                           Numar 

1.        Alocatie de stat pentru copii                28 

2.         Alocatie pentru sustinerea familiei      22 

3.         Venit minim garantat                         19 

 

4.          Indemnizatie crestere copil                17 



 

5.          Plasament familial                              0 

 

6.           Persoane cu handicap                       60 din care 29 cu asistenţi 

personali angajaţi şi 31 cu indemnizaţie 

7. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne  19 

8. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale       5 

9. Beneficiari carduri mese calde                                       117 

10. Tichete sociale elevi                                                        76 

11. Ajutoare de urgenţă                                                          3 

12. Distribuire măşti de protecţie sanitară                           122 

13. Distribuire produse in cadrul Programului POAD          109 

 

5.4. Sanatate 

       Avand in vedere apropierea de oraşul Beclean si posibilitatile facile de acces spre 

unitatile sanitare din aceasta zona urbana unitatile sanitare din comuna sunt destul de 

precar reprezentate in prezent in comuna functionand un singur dispensar uman ,care 

este deservit de un medic de familie,ajutati de o asistentă medicală .Comuna Nuşeni 

nu are unitate spitaliceasca cu paturi sau unitate de primiri urgente .Cladirea in care 

functioneaza cabinetul medical este o cladire veche si din acest motiv s-a impus 

modernizare clădirii, care este în curs de derulare. 

       In domeniul farmaceutic comuna dispune de o farmacie umană . 

       Principalele trei cauze de deces la nivelul comunei Nuşeni sunt bolile 

cardiovasculare ,tumorile si bolile aparatului respirator . 

 

 

 

 



5.5. Cultura si culte  

 

       Comuna Nuşeni adaposteste o serie de vestigii de patrimoniu arhitectural 

,monumente si ansambluri incadrate ca monumente istorice de valoare nationala si 

universala (Clasa A) sau ca monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul 

cultural local (Clasa B) . 

 Monumente istorice : 

Ansamblul bisericii reformate din Nușeni este un ansamblu de monumente istorice 

aflat pe teritoriul satului Nușeni; comuna Nușeni.
[
 

 

Ansamblul este format din următoarele monumente:| 

 Biserica reformată | 

 Clopotnița bisericii reformate  

 

       Biserica reformată şi clopotniţa aflată la sud de aceasta, se situează în centrul 

localităţii, înconjurată de un gard modern din fier forjat. Biserica orientată est-vest 

este de tip sală, cu navă dreptunghiulară şi cor poligonal, sprijinit în exterior de 

contraforturi, şi poartă acoperiş în patru ape. Corul mai îngust şi mai scund decât 

nava, este acoperită cu boltă în cruce pe ogive, sprijinită pe console treptate. 

Faţadele clădirii sunt relativ simple, caracterul lor fiind marcat de amplasarea ritmată 

ale elementelor arhitectonice şi ornamentale. Faţada corului poligonal este articulată 

de o bază înaltă, zidurile sale fiind sprijinite la colţuri de contraforturi. Registrele 

cuprinse între contraforturile de pe latura sudică şi sud-estică a corului cuprind câte o 

fereastră (în total trei ferestre) încheiate în arc frânt şi decorate cu muluri simple, 

cioplite din piatră. Pornirea mulurilor indică faptul că iniţial aceştia au fost ferestre 

bipartite. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nu%C8%99eni,_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Nu%C8%99eni,_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud


 

         Peretele sudic al navei este sprijinit la colţuri de două contraforturi treptate. 

Zidul este străpuns de două ferestre încheiate în arc frânt şi de poarta intrării 

principale. Ancadramentul porţii cu închidere dreptunghiulară şi cu colţurile 

superioare evazate este delimitată de un fronton frânt şi bogat profilat, decorat cu 

conuri de pin stilizaţi şi se caracterizează prin limbajul stilistic al barocului tardiv. 

În centrul faţadei vestice este amenajată o scară de lemn, care asigură accesul pe 

tribuna orgii. Sub această scară se află un portal înzidit, având un ancadrament 

specific goticului târziu, cu lintel pe console, asemănător cu ancadramentul portalului 

vestic al bisericii reformate din Bozieş. 

         Amenajarea spaţiului interior este caracterizată prin simplitate. Nava este 

acoperită cu un tavan, bolţile sale originale fiind distruse, dar s-au păstrat pornirile de 

nervuri ale bolţilor şi consolele de care aceştia s-au sprijinit. 

             Latura de nord a navei este nearticulată, iar cea de sud este străpunsă de 

ancadramentele celor două ferestre încheiate în arc frânt şi al intrării principale. 

Capătul vestic al navei este ocupată de tribuna orgii, susţinută de două coloane din 

lemn. Aici a fost amplasată orga barocă, cu 6 registre, care fusese construită, conform 

lui István Dávid, la sfârşitul secolului XVIII-lea de constructorul 

sighişorean Thomas Balthasar. Iniţial orga era în proprietatea bisericii din Beclean, 

de unde Károly Bethlen l-a cumpărat în 1877, şi după recondiţionarea ei, l-a dăruit 

bisericii reformate din Nuşeni.  

          Pe peretele vestic se află un blazon pictat al familiei Bánffy, o placă cu 

inscripţia comemorativă din 1896, care marchează terminarea lucrărilor de renovare 

ale bisericii, şi o placă amplasată în memoria preotului András Geréb (1910–1960). 

           Nava bisericii este despărţită de cor de un arc de triumf cu închidere în arc 

frânt. Pe latura de nord al arcului de triumf este aşezată amvonul. Baldachinul 

amvonului este sculptată din lemn şi este decorată cu cartuşe încadrate de vrejuri 



baroce. Două cartuşe învecinate sunt decorate cu blazonul familiei Wass de Ţaga şi al 

familiei Bethlen din Beclean, aceasta din urmă purtând şi monograma BE. Fără 

îndoială blazoanele se referă la patronii bisericii, Elek Bethlen şi soţia sa, Julianna 

Wass. În prima travee a corului, pe latura de nord se vede un relief medieval, probabil 

în poziţie secundară, compusă dintr-o stea cu opt colţuri şi dintr-un element 

neidentificabil. 

           Corul compus din două travee este acoperită cu o boltă în cruce pe ogive 

profilate cu câte două scotii, ce se sprijină pe semicoloane susţinute de console 

treptate. Cheia bolţii din închiderea corului este împodobită cu un scut heraldic. Zidul 

sudic şi sud-estic al corului este articulat cu trei ferestre încheiate în arc frânt, iar zidul 

nordic este străpuns de un tabernacol gotic, terminat în arc în acoladă. 

           În 2008 a fost aşezat în cor o placă comemorativă în memoria eroilor din 

comună căzuţi în primul şi în al doilea război mondial. 

            Clopotniţa aflată la sud-est de biserică este construită din grinzi de stejar şi 

este acoperită cu şindrilă. Corpul său are un parapet din scândură decorată. În partea 

superioară, sub coiful susţinut de grinzile verticale, turnul adăposteşte clopotele 

amintite mai sus. 

 

 

 

 Monumente de for public : 

Monumentul Eroilor Neamului Nuşeni ; 

Monumentul Eroilor Neamului Beudiu ; 

Monumentul Eroilor Neamului Feleac ; 

Monumentul Eroilor Neamului Rusu de Sus ; 

Monumentul Eroilor Neamului Malin ; 

Monumentul Eroilor Neamului Viţa. 



 

       De-a lungul timpului in comuna Nuşeni nu s-a construit o casa de cultura iar 

muzeele lipsesc cu desavarsire din peisajul local .Activitatile culturale/sociale  se 

desfasoara in cele 6 camine culturale spectacolele de teatru ,muzica sau concerte in aer 

liber fiind lipsite din zona noastra de competenta . 

       In comuna functioneaza o biblioteca comunala care inglobeaza un numar de 

10.300 volume de carte la nivelul anului 2020 si un numar redus de cititori .   

Expansiunea din ultimii ani a internetului si a retelelor de socializare s-a facut in 

dauna cititului ,populatia apeland mai degraba la vizionari video sau audio in 

detrimentul lecturarii unor carti scrise de  mari personalitati . 

 

5.6. Infrastructura de tineret si sport . 

       In comuna Nuşeni exista 4 terenuri de sport din care 3 terenuri cu iarba si un teren 

sintetic în localitatea Nuşeni.  

        Mişcarea sportivă în comuna Nuşeni a fost bine reprezentată fiind de notorietate 

faptul că, echipa de fotbal a comunei Nuşeni a obţinut de-a lungul anilor, înainte de 

anul 1989 numeroase succese pe plan judeţean.Din păcate după anul 1990, 

infrastructura sportivă, dar şi activitatea sportivă au cunoscut un regres semnificativ 

din lipsa preocupărilor pentru aceste acţiuni pe fondul lipsei finanţărilor. 

 

6. Capacitate administrativa  

6.1. Relatia administratiei cu cetatenii . 

 

       Relatia dintre administratia publica si cetatenii comunei Nuşeni a fost intotdeauna 

una destul de buna dar  uneori si controversata fiecare parte  avand asteptari care nu au 

satisfacut decat partial cealalta parte .Asteptarile cetatenilor sunt legate de trasparenta 



si calitatea si eficienta serviciilor publice asteptarile administratiei publice locale sunt 

legate de implicarea activa a cetatenilor in viata comunitatii . 

       Cetatenii isi pot exprima opinia fata de principalele probleme la nivelul 

comunitatii si cu privire la posibilitatea de solutionare ,inclusiv pentru a da un 

feedback general asupra acestora prin completarea unui chestionar anonim . 

       Digitalizarea administratiei locale din Comuna Nuşeni reprezinta o coordonata 

importanta ce va fi avuta in vedere in viitor . 

       In ceea ce priveste site-ul primariei acesta contine si formulare tipizate care pot fi 

obtinute prin accesarea acestuia. 

       Comuna Nuşeni este membra a Asociatiei Comunelor din Romania ,face parte din 

ADI Deseuri ,ADI Apa si Canalizare .De asemenea este asociata cu membrii ADI 

Bichigel-Idieciu pentru asigurarea auditului intern anual al comunei . 

       Pana la acesta data Comuna Nuşeni nu este infratita cu niciun partener extern 

.Nivelul datoriei publice este unul redus in timp ce in fiecare an se inregistreaza un 

excedent destul de consistent . 

         Comuna Nuşeni a achiesat la Strategia Nationala Anticoruptie 2016-

2020,elaborand in acest sens si planul de integritate . 

       Din punct de vedere al sigurantei cetatenilor cele mai frcvente probleme sunt 

legate de existenta cainilor comunitari .Pentru cainii vagabonzi nu exista un serviciu 

comunitar ,nu exista un adapost pentru acestia unde sa fie adapostiti dupa ce sunt 

extrasi de pe strazi ,deparazitati si vaccinati eventual castrati .Intrucat in ultimii ani 

aceasta problema reclamata prinde amploare avem in vedere o initiativa conjugata a 

mai multor comune care sa contribuie la construirea unui adapost pentru cainii 

comunitari si suportarea cheltuielilor unui serviciu care sa rezolve aceasta problema 

tot mai acuta a locuitorilor satelor noastre . 

       Capacitatea administrativa de implementare a strategiei proiectate in perioada 

2012-2020 se remarca prin  preocuparea pentru realizarea proiectelor de infrastructura 



edilitara ,drumuri ,strazi si unitati scolare , culturale .In domeniile infrastructura 

sociala si turism,mediul de afaceri  nu au fost realizate niciun proiect dintre cele 

propuse prin strategie . 

 

6.2. Experienta locala privind proiectele cu finantare nerambursabila . 

       Activitatea de depunere si implementare a proiectelor cu finantare nerambursabila 

a fost asigurata de toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei rezultatele acestora fiind remarcabile pentru populatia comunei 

Nuşeni . 

       Din proiectele cu finantare nerambursabila gestionate de administratia locala in 

ultimul program derulat amintim : 

 

 Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Nuşeni ; 

 

 

 Modernizarea infrastructurii rutiere locale in  comuna Nuşeni ; 

 

 

 Alimentare cu apa ,canalizare si statie de epurare in comuna Nuşeni ; 

 

 Modernizarea infrastructurii rutiere locale  in comuna Nuşeni ; 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.Analiza SWOT  

 

          PUNCTE TARI             PUNCTE SLABE  

 Conectivitate buna cu restul 

teritoriului , distanta mica fata de 

aeroportul Cluj-Napoca, 

 Infrastructura de afaceri,platforme 

industriale ; 

 Resurse turistice,potential natural 

ridicat ; 

 Rata  scazuta a somajului in comuna  

 Relief plat pe zona comunei ;  

 Rata scazuta a infractionalitatii in 

comuna Nuşeni ; 

 Grad relativ redus de inadaptare 

sociala a locuitorilor comunei; 

 Disponibilitatea de a incheia relatii 

de parteneriat a autoritatilor locale, 

cu investitori locali sau straini; 

 

 Forta de munca insuficienta ; 

 Lipsa de atractivitate a 

comunei pentru tineri ; 

Existenta strazilor 

nemodernizate si lipsa unor 

utilitati ; 

 Slaba reprezentare a 

invatamantului universitar in 

judet ,iar tinerii care studiaza in 

alte judete nu se mai intorc ; 

 Infrastructura de sanatate 

inferioara calitativ ; 

 Infrastructura de turism este 

insuficient dezvoltata ; 

 Servicii publice insuficient 

dezvoltate ; 

 Lipsa educatiei cetatenilor 

privind colectarea 

selectiva,respectiv de protectie 



a mediului ; 

 Resurse financiare limitate 

,inclusiv pentru realizarea 

obiectivelor din strategia de 

dezvoltare a comunei ; 

          OPORTUNITATI              AMENINTARI   

 Existenta unor platforme industriale 

care absorb forta de munca din 

comuna si din imprejurimi ; 

 Terenuri si cladiri disponibile pentru 

inceperea sau dezvoltarea unor 

afaceri inclusiv in zonele centrale;  

 Conditii naturale favorabile pentru 

practicarea unor forme variate de 

turism in zona ; 

 Oportunitati de finantare prin PNDR 

si CNI SA ; 

 Existenta resurselor locale, putine 

sau necorespunzator valorificate in 

prezent, reprezentate prin suprafete 

importante de teren arabil si pasuni 

 Nivelul scazut al taxelor si 

impozitelor locale; 

 Migratia populatiei tinere spre 

marile orase si spre tarile 

dezvoltate  din cauza lipsei de 

atractivitate a comunei si a 

judetului ;    

 Incidenta  insolventei destul de 

crescuta in randul 

companiilorcu sediul social in 

comuna ; 

 Accentuarea procesului de 

imbatranire a populatiei; 

 Cresterea natalitatii in familiile 

sarace fara potential in educatia 

si cresterea armonioasa a 

acestor copii,rezultand o 

generatie care nu poate fi 

inglobata in campul muncii din 

lipsa de pregatire profesionala 

,de cunoasterea unei meserii 



 existand premise sa se ridice 

numarul celor asistati social si 

chiar numarul celor care comit 

infractiuni; 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.Concluzii. 

      Analizand situatia existenta din punct de vedere socio-economic la nivelul 

comunei Nuşeni se desprind urmatoarele concluzii esentiale  : 

     Asezarea geografica si cadrul natural . 

    Comuna Nuşeni este bine asezata in teritoriu, Cu toate acestea sunt necesare si alte 

conditii pentru atragerea de noi investitori respectiv existenta unei infrastructuri 

necesare dezvoltarii economice si disponibilitate fortei de munca . 

      Activitatea economica si turism  

       Comuna Nuşeni este reprezentata de o situatie economica buna si de rata scazuta 

a somajului . 

        

        Principalele domenii economice din comuna Nuşeni sunt reprezentate de,comert 

,activitatea de depozitare ,transporturile ,constructii. 

       Printre nevoile semnalate de mediul de afaceri local se remarca necesitatea unei  

interventii mai rapide din partea administratiei publice locale orientate catre: 

- Cresterea calitatii vietii locuitorilor comunei ,in vederea atenuarii tendintei de 

relocare a tinerilor catre orasele mari;  

- Sprijinirea mediului de afaceri local prin interventii precum aplicarea unui nivel 

de impozitare echitabil si practicarea unor politici active de atragere a 

investitorilor prin consolidarea infrastructurii oferite zonelor industrial ; 

     Infrastructura si echipare teritoriala  

       Ultimii ani au inregistrat preocupari constante in vederea sistematizarii comunei 

Nuşeni eforturile facute fiind incununate in anul 2021 cand s-a demarat procedura de 

actualizare PUG Nuşeni. 



       Au fost intocmite studii de fezabilitate pentru realizarea unor lucrari de 

infrastructura si edilitare intrucat infrastructura si utilitatile sunt conditii esentiale 

pentru dezvoltarea economica a oricarei unitati administrativ teritoriale .Sunt necesare 

in continuare investitii in infrastructura ,care trebuie prioritizate pentru asigurarea unui 

management responsabil al teritoriului ,in acord cu principiile unei dezvoltari durabile  

 

     Capitalul uman ,infrastructura sociala si educationala . 

 

       Cea mai mare parte a populatiei comunei Nuşeni isi desfasoara activitatea in 

municipiul resedinta de judet Bistriţa şi în oraşul Beclean.In acest sens dezvoltarea 

economica a comunei noastre poate duce la absorbtia in procent mai mare a fortei de 

munca locale cu beneficii pentru industria locala . 

       La nivelul comunei exista forta de munca calificata ,relativ ieftina si disponibila 

,iar oamenii sunt harnici .Exista riscul de migrare a fortei de munca intr-un mediu de 

locuire mai atractiv . 

       Sistemul educational se confrunta cu o scaderea numarului de copii care urmeaza 

cursurile scolilor din comuna datorita parintilor care desi au rezidenta in comuna 

prefera sa conduca copiii lor spre unitati scolare de la oras in principal datorita 

faptului ca acele scoli ofera un program prelungit de scoala dupa scoala ,oferindu-le 

acestora posibilitatea sa lucreze si sa-si conduca copii spre scoala in acelasi timp.  

       Infrastructura de sanatate este deficitara ,necesitand investitii prin construirea 

unor noi spatii propice serviciilor medicale ,de achizitie in aparatura medicala si 

pregatirea personalului .În prezent este î derulare investiţia ,, Modernizare Dispensar 

Uman în localitatea Nuşeni, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud. 

     

 

 



 Capacitate administrativa  

       In sectorul administrativ este necesara stimularea utilizarii tehnologiilor 

informationale si comunicatiilor continuandu-se proiectele realizate in ultimii ani care 

au ca rezultat direct digitalizarea administratiei . 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PARTEA A-II-A PARTEA A-II-A  

1.Analiza de impact a masurilor intreprinse in perioada de actiune a Strategiei 

2012-2020. 

       In urma analizei SWOT in anul 2012  s-au identificat trei directii prioritare care 

trebuie sa stea la baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile si anume  

         1. Dezvoltarea economiei 

         2. Dezvoltarea infrastructurii 

         3. Cresterea atractivitatii 

     Din cele trei directii ’’Dezvoltarea infrastructurii’’ trebuia facuta continuu dupa 

urmatoarele criterii astfel incat sa produca beneficii. 

         -siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor 

         -raportul valoare investitie / efecte economice financiare produse 

         -raportul valoare investitie / numarul beneficiarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE PRIN STRATEGIA 2012-2020 

 SI GRADUL DE REALIZARE AL ACESTORA . 

 

 

                                                INFRASTRUCTURA SI MEDIUL  

Intretinerea drumurilor comunale asfaltate  X  90% 

Modernizare drumuri comunale,asfaltare    X 

 

80% 

Construirea sistemului de canalizare a 

apelor 

pluviale prin santuri si rigole 

  X 

 

50% 

Organizarea sistemului de colectare 

selectiva, a  deseurilor 

 X Plastic, metal si menajer din fata 

casei,sticla si hartie la semi 

ingropate,DEE si materiale 

constructii prin campanii 

gratuite. 

100% 

Modernizarea si extinderea  sistemului de 

alimentare cu 

apa in localitatile în care  nu există 

  X 

 

100% 

Modernizarea si extinderea  sistemului de 

canalizare  

ape reziduale menajere si statii de epurare  

în comuna Nuşeni 

  X 

 

50% 

Lucrari de reabilitarea retelei de iluminat 

public si ambiental 

 X Toate localitatile componente 90% 

Lucrari de cadastru imobiliar intravilan si 

extravilan reactualizare PUG 

 X Cadastru 50% 

Modernizare trotuare   X  10% 



Modernizare drumuri agricole   X  60% 

Modernizare strazi ,drumuri vicinale   X  50% 

Extindere retele de gaze naturale    X 

  

65% 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ 

Optimizarea condiţiilor                                 X                                                       90% 

pentru sprijinirea activităţilor 

rentabile în agricultură 

Oferirea de consultanţă                                   X                                                      100% 

specializată pentru  

întreprinzătorii agricoli 

Susţinerea înfiinţării de asociaţii                     X                                                   75% 

a producătorilor agricoli 

Împădurirea terenurilor                                  X                                            50% 

degradate, predispuse alunecărilor 

de teren. 

 

 

 

ECONOMIA COMUNEI   



Sustinerea IMM urilor   X  80% 

Incurajarea dezvoltarii serviciilor din 

sectorul 

privat 

 X Informatii relevante ,propuneri 

idei de afaceri si 

colaborare,eliberare autorizatii 

facil si in termen scurt 

80% 

Sustinerea intreprinzatorilor straini care 

doresc sa investeasca in zona 

  X 

Nu au fost solicitari 

0% 

Incheierea de parteneriate public private    X 

Lipsa cadru legal 

0% 

Valorificarea bunurilor si serviciilor 

generate de capitalul natural din comuna 

 X Lemn de foc padure publica 

,terenuri,animale ,produse 

animaliere,cereale ,seminte . 

50% 

Intruniri in vederea oferirii de consultanta 

prielnica dezvoltarii de noi afaceri  

 X ADR Nord Vest ,APIA,DADR  75% 

                                                     EDUCATIA SI CULTURA  

Mentinere infrastructura scolara   X  90% 

Reabilitare şi modernizare Şcoala clasele 

I-IV Feleac  

 X  100% 

Reabilitare şi extindere Cămin Cultural 

Rusu de Sus 

  X 

  

100% 

Reabilitare şi modernizare  Cămin Cultural 

Viţa 

 X  100% 

Realizare de parcuri şi spaţii verzi în 

comuna Nuşeni  

 X  25% 

Construire bază sportivă tip 2 în comuna 

Nuşeni  

  X 

 

50 % 

Amenajare terenuri de sportîn localităţile 

Beudiu, Feleac, Malin, Rusu de Sus, Viţa 

 X  20% 



Finalizarea construirii Bisericii Ortodoxe 

Române din localitatea Nuşeni  

 X  65 % 

 

Reabilitare Biserica Ortodoxă Română din 

localitatea Beudiu şi Feleac  

 x  50% 

 

Reabilitarea Bisericii reformate din 

localitatea Nuşeni 

 x  75% 

Finalizare lucrări la biserica Mămăstirii 

Sfântul Ilie Nuşeni  

 x  95% 

                                                       SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA  

Construirea unui centru after school   X 

Lipsa finantarilor 

nerambursabile  in acest 

domeniu  

0% 

Reabilitarea şi modernizarea Dispensarului 

Uman Nuşeni . 

  X 

 

30% 

Sustinerea familiilor nevoiase pentru 

impiedicarea abandonului scolar  

 X Consiliere ,sprijin banesc 

rechizite ,imbracaminte 

,transport scolar  

90% 

                                                                 TURISM  

Construirea unei zone de agrement in 

localitatea Nuşeni  

  X 

 

0% 

Construirea de noi baze sportive si 

modernizarea celor existente  

 X  50% 

Obtinerea statutului de zona turistica de 

interes local  

  X 

Lipsa obiective care sa genereze 

declararea zonei 

0% 

Promovarea potentialului turistic existent 

prin simpozioane ,conferinte ,etc. 

 X  0% 



       Asa cum se poate observa din analiza de mai sus obiectivele fixate pentru 

perioada de programare 2012-2020 au fost atinse intr-un procent pozitiv ceea ce 

denota faptul ca obiectivele fixate au fost corecte ,necesare si  cuantificabile ,motivele 

pentru care unele obiective nu au fost realizate fiind motivate punctual . 

       Impactul Strategiei de dezvolatare locala 2016-2020 este evaluat prin prisma 

efectului de ansamblu al beneficiilor aduse de strategie asupra unui numar cat mai 

mare de cetateni justificand astfel utilitatea strategiei . 

      In privinta sustenabilitatii ,implicit a sanselor ca rezultatele atinse sa fie mentinute 

sau dezvoltate in viitor este necesara o implicare activa atat a administratiei publice 

locale cat si a locuitorilor pentru utilizarea in bune conditii a investitiilor realizate si 

valorificarea acestora dupa principiile unui management durabil . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Conceptul de dezvoltare durabila . 

2.1. Contextul european ,national si judetean . 

       Pentru perioada 2021-2027, Uniunea Europeană a făcut o propunere ambițioasă 

pentru bugetul european care să sprijine domenii importante 

precum inovarea și mediul înconjurător, urmărind o simplificare nu doar de ordin 

administrativ, ci și a concentrării investițiilor în 5 obiective principale de politică 

(OP): 

o Europă mai inteligentă (o transformare economică inovatoare și inteligentă), 

o Europă mai verde, fără emisii de carbon, 

o Europă mai conectată (mobilitate și conectivitate TIC regională), 

o Europă mai socială (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale) și 

o Europă mai aproape de cetățeni (dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor 

urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale)
3
. 

       Componenţa grupului tematic regional (GTR) (1) GTR va avea în componenţă 

membri, reprezentând: ADR (1 reprezentant - directorul general al ADR sau 

coordonatorul departamentului pentru strategii şi planificare), GLSR (câte 1 

reprezentant de la fiecare grup, altul decât coordonatorul) şi, după caz, în funcţie de 

tematică, reprezentanţi ai instituţiilor/ organizaţiilor cu atribuţii în domeniul respectiv 

din cadrul regiunilor, societate civilă etc. (2) GTR se constituie prin luarea în 

considerare a obiective de politică europene din propunerea de regulament general: 

                                                 
3
 Strategia de dezvoltarea durabila a ADRNord –Vest  



Competitivitate, inovare și transfer tehnologic, digitalizare; Mediu şi schimbări 

climatice; eficienţă energetică; mobilitate; Infrastructură regională de transport; 

Educaţie; ocupare; sănătate; servicii sociale; Turism, cultură, patrimoniul cultural; 

administraţie şi bună guvernanţă. Un GTR se poate constitui pentru una sau mai multe 

priorităţi tematice. 

Infrastructura de apă și apă uzată insuficientă și inadecvată în raport cu cerințele 

de  conformare cu directivele  de mediu și pentru asigurarea adecvată a calității 

vieții 

       România a asumat prin Tratatul de Aderare la UE implementarea Directivei nr. 

98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman şi Directivei nr. 

91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate. In vederea conformării cu 

prevederile acestor directive România a avut perioade de tranziţie, aceste nefiind 

respectate. Astfel, până în decembrie 2015, era necesară conformarea cu anumiți 

parametri ai apei potabile, iar până în 2018 trebuiau îndeplinite obligațiile privind 

colectarea și tratarea apei uzate în aglomerările cu peste 2000 l.e., cu termen 

intermediare pentru aglomerările peste 10.000 l.e. in decembrie 2015. 

       În Raportul de Țară din 2020, se arată că politica României în domeniul apei 

prezintă în continuare deficiențe, în special în ceea ce privește accesul la apă și la 

canalizare în zonele rurale, precum și cantitatea și calitatea apei potabile. Totodată, 

Raportul evidențiază că acțiunile legate de colectarea apelor uzate și conectarea la 

infrastructura publică de canalizare nu sunt încă finalizate, iar diferența până la 

atingerea obiectivului fixat privind colectarea apelor uzate generate de aglomerările cu 

peste 2 000 de locuitori echivalenți este de 26 %. La nivelul UE, în medie, 96 % din 

cetățeni sunt conectați în prezent la rezerve de apă potabilă, iar în România în 2017 

doar 67,5 % din cetățeni erau conectați la apă potabilă.    Accesibilitatea din punct de 

vedere financiar este cea mai scăzută din UE, cheltuielile cu aprovizionarea cu apă și 



cu canalizare reprezentând peste 6 % din cheltuielile gospodăriilor din cadrul celui 

mai sărac grup al populației. Măsurile identificate în Raportul de Țară vizează 

extinderea și modernizarea infrastructurii de apă potabilă și de apă uzată, 

monitorizarea calității apei potabile și modernizarea laboratoarelor pentru o mai bună 

monitorizare a substanțelor deversate în ape. 

      Deși au fost finantate proiecte prin POSM 2007-2013,  prin POIM 2014-2020 și 

prin PNDR 2007-2013 și 2014-2020 (unele proiecte înregistrând întârzieri), există 

decalaje în atingerea ţintelor asumate prin Tratatul de Aderare. În consecință, pentru 

aglomerările peste 10.000 l.e., în data de 08.06.2018, COM a transmis autorităților 

române scrisoarea de punere în întârziere în cauza 2018/2109 referitoare la Directiva 

91/271/CEE. 

      O primă evaluarea a necesarului de investiții în sector a fost realizată de Banca 

Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare în baza datelor furnizate la nivelul anului 

2018 și cu referire la toate aglomerăile care au făzut subiectul  negocierilor în 

contextul aderării la UE. Ca urmare a acestei evaluări rezultă un necesar preliminar de 

investiții de 13 miliarde de euro pentru apă uzată și de 9 miliarde de euro pentru apă 

potabilă.  Evaluarea finală a necesarului de investiții va fi realizată în cadrul Planului 

strategic de finanțare, bazat pe Planul National de investiții elaborat în perioada 

finalizării Listei actualizatate a aglomerărilor de peste 2000 l.e., aflate în curs de 

elaborare de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu Banca Mondială. 

       Având în vedere decalajul substanțial în îndeplinirea angajamentelor de 

conformare, investitiile care vizeaza sectorul apă – apă uzată din PODD reprezintă o 

prioritate strategică și vor fi realizate conform Master Planurilor Judeţene reactualizate 

și a Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice. Totodată, în PODD va 

continua politica de regionalizare în sector, demarată in perioadele de programare 

financiară anterioare, avându-se în vedere implementarea proiectelor începute în 



perioada 2014-2020 a căror finalizare se va realiza începând cu anul 2023, precum și 

dezvoltarea de noi proiecte care vizează conformarea cu prevederile Directivei privind 

epurarea apelor uzate urbane și celei privind alimentarea cu apă. 

       Referitor la alimentarea cu apă, proiectele vor viza, în  principal, asigurarea 

calității apei și conectarea la sistemele de alimentare cu apa in contextul proiectelor 

integrate regionale de apă și apă uzată. O pondere importantă o vor avea măsurile 

vizând reducerea pierderilor de apă, astfel cum a fost recomnadat atat de Raportul 

12/2017 al ECA „Implementing the Drinking Water Directive: water quality and 

access to it improved in Bulgaria, Hungary and Romania, but investment needs remain 

substantial”, cat si de analizele efectuate la nivel national cu privire la masurile 

necesare pentru eficientizarea și asigurarea sustenabilității proiectelor. În plus se vor 

avea în vedere prevederile directivei care amendeaza Directiva privind calitatea apei 

destinate consumului uman legat în special de asigurarea accesului la apă.   

       În ceea ce priveşte colectarea şi epurarea apelor uzate urbane, finanțarea va fi 

acordată pentru  aglomerările cu peste 2000 l.e. dând prioritate finalizăriii investițiilor 

în aglomerările peste 10.000 de locuitori echivalenți, astfel încât să fie evitate 

penalitățile generate de infringement și să nu fie afectat procesul de regionalizare care 

reprezintă pilonul principal de susținere a procesului investițional în sector. Totodată, 

proiectele vor avea ca obiectiv și asigurarea facilităților de management al nămolului 

rezultat de la stațiile de epurare. Pentru  sectorul de apă și apă uzată se va acorda 

prioritate proiectelor care vizează colectarea și epurarea apelor uzate, fără a fi afectat 

însă principiul abordarii integrate al investițiilor în sector. 

Necesitatea accelerării tranziției spre economia circulară printr-o gestionare 

eficientă a deșeurilor 

       La nivel european a fost revizuită legislaţia privind managementul deșeurilor, 

fiind adoptat Pachetul privind economia circulară prin care statele membre sunt 



obligate să ia măsuri specifice pentru a susține prevenirea, pregătirea pentru reutilizare 

și reciclarea deșeurilor în detrimentul depozitării și incinerării acestora.  

       Politica națională în domeniul gestionării deșeurilor se subscrie politicii europene 

în materie de prevenire a generării deșeurilor și urmărește reducerea consumului de 

resurse și punerea în practică a ierarhiei deșeurilor. Investițiile PODD vizează 

consolidarea economiei circulare, prin prevenirea generării de deșeuri și reducerea 

acestora, utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare și reciclare  sau alte 

operaţiuni, precum și închiderea depozitelor neconforme, astfel încât valoarea 

produselor, a materialelor și a resurselor să fie menținută în economie cât mai mult 

timp posibil.  

       Scopul acestor investiții îl reprezintă contribuția la îndeplinirea tuturor 

obiectivelor prevazute în legislația națională și a celor din Pachetul privind economia 

circulară, în principal  pregătirea pentru reutilizare şi reciclarea a 65% din masa 

deșeurilor municipale și reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate până la 

minim 10% din cantitatea totală de deșeuri municipale depozitate până in 2035.  

      Totodată, investițiile în acest sector au în vedere aspectele identificate în Raportul 

de Țară din 2020, în care se precizează că gestionarea deșeurilor continuă să 

reprezinte o provocare majoră pentru România, înregistrându-se în continuare o rată 

scăzută de reciclare a deșeurilor municipale (14 %) și rate ridicate de depozitare a 

deșeurilor (70 %). În plus, ratele de reciclare stagnează din 2013, în timp ce rata de 

incinerare a crescut ușor la 4 %. În 2017, cantitatea de deșeuri municipale generate pe 

cade locuitor în România continua să se situeze cu mult sub media UE, de aproximativ 

487 kg/locuitor. De asemenea, în  Raportul de alertă timpurie pentru România se 

menționează că există riscul ca țara să nu atingă obiectivul privind pregătirea pentru 

reutilizarea/reciclarea deșeurilor municipale stabilit pentru 2020. 



Nivelul limitat de conservare a biodiversităţii în ariile Natura 2000 si de asigurare a 

managementului adecvat pentru menţinerea sau refacerea stării favorabile de 

conservare a habitatelor şi speciilor 

       În România, ariile naturale protejate sunt clasificate în arii protejate de interes 

naţional (Parcuri Naţionale, Parcuri Naturale, rezervaţii, etc.) şi arii protejate de 

interes internaţional (situri Natura 2000, situri Ramsar, etc.). Dintre ariile protejate de 

interes internaţional, cele mai numeroase sunt siturile Natura 2000, desemnate la nivel 

european. Reţeaua de situri Natura 2000 este instrumentul principal pentru 

conservarea patrimoniul natural pe teritoriul Uniunii Europene. Aceasta este   

fundamentata pe două directive, respectiv Directiva 92/43 din 1992 privind 

Conservarea Habitatelor Naturale și a Faunei și Florei Sălbatice și Directiva 79/409 

din 1979 amendată în 2009 prin Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor 

sălbatice. La nivelul României există 435 de Situri de Importanţă Comunitară (SCI) şi 

171 de Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA). 

      Pentru a garanta că siturile Natura 2000 sunt gestionate într-un mod clar și 

transparent, precum și pentru a exista un cadru solid și eficient pentru punerea în 

aplicare și monitorizarea măsurilor de conservare, deși nu sunt obligatorii în temeiul 

Directivei Habitate, Comisia Europeană încurajează cu fermitate SM să elaboreze 

planuri de management pentru siturile Natura 2000 identificate pentru a exista un 

cadru transparent privind starea de conservare a speciilor și habitatelor și obiectivele 

specifice de conservare.  

       Prin PODD se vor avea în vedere investiții care vizează conservarea 

biodiversității prin: asigurarea unui management eficient al ariilor naturale protejate; 

protecţia diversității biologice, inclusiv refacerea ecosistemelor degradate din ariile 

protejate, dezvoltarea capacității administrative a structurilor de management și 

autorităților de reglementare. Totodată, va fi avută în vedere creșterea nivelului de 

cunoaștere privind biodiversitatea, ecosistemele și serviciile aferente acestora.  



       De asemenea, protecția biodiversității se va realiza și în cadrul celorlalte priorităţi 

de finanţare din PODD sau alte programe, care vor promova proiecte bazate pe 

infrastructura verde şi serviciile oferite de ecosisteme, în acord cu elementele rezultate 

din evaluarea impactului asupra mediului. 

       Astfel, PODD va sprijini elaborarea şi implementarea planurilor de management  

pentru siturile Natura 2000 și ariile naturale protejate (inclusiv conectivitatea 

ecologică), dezvoltarea de măsuri generale de cunoaștere (inclusiv studii), 

monitorizare și conservare a diversității biologice, precum și acţiuni de reconstrucţie 

ecologică a ecosistemelor degradate. 

       Investițiile în implementarea planurilor de management a ariilor protejate vor ține 

seama și de cele identificate în Raportul de Țară din 2020, unde se precizează că  

exploatarea ilegală intensivă a pădurilor românești este o problemă recurentă, care 

duce la reducerea capacității naturale de captare a dioxidului de carbon a pădurilor și 

la pierderea semnificativă a biodiversității. De asemenea, vor fi avute în vedere 

aspectele identificate în Raportul de Țară din 2019 în care se precizează că România a 

rămas în urmă cu privire la câteva componente esenţiale care afectează nivelul de trai, 

printre care şi infrastructura verde. 

Măsuri insuficiente pentru îndeplinirea cerințelor de monitorizare și reducere a 

emisiilor astfel încât să se contribuie în mod eficient la realizarea obiectivelor 

Uniunii Europene privind calitatea aerului 

       Conform Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer 

mai curat pentru Europa, SM au obligația de a îmbunătăți monitorizarea și evaluarea 

calității aerului, precum și de a raporta COM asupra calității aerului.  

       Totodată, conform Directivei (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor 

naționale de anumiți poluanți atmosferici (Directiva NEC) fiecare Stat Membru are 

angajamente de monitorizare și reducere a emisiilor de poluanți atmosferici (particule 



fine în suspensie-PM2,5, oxizi de azot-NOx, dioxid de sulf – SO2, compuși organici 

volatili- COVnm și amoniac – NH3) cu ținte stabilite pentru anii 2020 și 2030, 

precum și obligația de a elabora un program național de control al poluării atmosferice 

(PNCPA). 

       Având în vedere aceste prevederi ale directivelor, investițiile demarate prin POIM 

privind dotarea sistemului naţional de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului în 

vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii Evaluării Naţionale a Calităţii Aerului vor fi 

continuate și diversificate astfel încât România să respecte cerințele de asigurare și 

control al calității datelor și de raportare a RO către CE și să asigure premisele pentru 

protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg, conform standardelor Organizației 

Mondiale a Sănătății. 

       Totodată, s-a avut în vedere Raportul de Țară din 2020 care menționează că 

poluarea aerului continuă să fie o problemă în România și identifică măsuri de sprijin 

menite să abordeze principalele surse de poluare a aerului, să conducă la 

îmbunătățirea calității aerului și la modernizarea monitorizării. De asemenea, Raportul 

evidențiază că modernizarea și îmbunătățirea rețelei de monitorizare a calității aerului 

și sprijinirea raportării în timp util a datelor privind calitatea aerului sunt de o 

importanță capitală. 

       Astfel, prin PODD sunt vizate investițiile de modernizare a monitorizării calității 

aerului și cele privind eficiența energetică în  sisteme de încălzire centralizată 

(SACET), restul măsurilor care conduc la îmbunătățirea calității aerului (ex. eficiența 

energetică în clădiri publice și rezidențiale , mobilitate urbană etc.) vor fi realizate prin 

programele regionale și tranziție justă 

Gradul insuficient de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi managementul 

riscurilor 



       Raportul de Țară din 2020 evidențiază că frecvența mai mare a fenomenelor 

meteorologice extreme a provocat deja daune materiale în ultima perioadă. În ultimele 

două decenii, România a fost afectată  de inundații ale bazinelor hidrografice și ale 

zonei costiere, precum și de secete severe care ar putea fi urmarea schimbărilor 

climatice. România se numără printre țările UE care sunt cel mai expuse inundațiilor 

de amploare, iar aproximativ 13 % din suprafața țării reprezintă zone inundabile. 

Totodată,  Raportul evidențiază că în perioada 2002-2012, România s-a numărat 

printre țările din UE cu cel mai mare număr de decese cauzate de inundații și cu cele 

mai multe locuințe deteriorate, costurile directe totale fiind estimate la 3,6 miliarde 

EUR. Investițiile pentru gestionarea inundațiilor viitoare identificate în planurile de 

management al riscului de inundații se ridică la aproximativ 3,7 miliarde EUR. În 

absența unor politici privind schimbările climatice, clima se va schimba în mod 

considerabil în următorii 50-100 de ani, ceea ce va duce la o pierdere de aproximativ 

8-10 % din PIB-ul pe cap de locuitor în România până în 2100. 

       Conform Raportului de ţară realizat de Direcția Generală Mediu din cadrul 

Comisiei Europene “Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu ale 

UE - Raport de țară - România”, aprilie 2019, România înregistrează întârzieri în ceea 

ce privește măsurile de adaptare la schimbările climatice, prevenirea inundațiilor și a 

altor pericole naturale. In raport au fost identificate nevoile de investiții prioritare 

pentru a promova adaptarea la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența 

în fața dezastrelor și, în special, pentru a pune în aplicare strategii de prevenire a 

riscurilor și a aborda riscurile legate de schimbările climatice și riscurile naturale 

(inundații, secetă, incendii forestiere, alunecări de teren, cutremure), conform 

priorităților stabilite la nivel național și în cadrul coordonării și cooperării 

transfrontaliere și transnaționale. 



       Conform Evaluării riscului de dezastre la nivel național, conform datelor istorice, 

inundaţiile și seceta se află printre riscurile cu cea mai mare frecvență pe teritoriul 

României. 

       În ceea ce privește managementul riscurilor, este în continuare nevoie de investiții 

în vederea asigurării unei societăți reziliente la riscuri și dezastre și adaptată la 

realitatea operațională. Astfel sunt necesare investiții privind prevenirea riscurilor, dar 

si de investiții ținând seama de nevoia comunității de a se adapta și recupera după un 

dezastru prin menținerea și reabilitarea structurilor și funcțiilor sale esențiale.  

Abordarea utilizării Investiției Teritoriale Integrate (ITI)  -  acest instrument va fi 

utilizat pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării, pentru Valea Jiului și pentru alte 

teritorii care vor aplica acest instrument. 

       În ceea ce privește Delta Dunării, având în vedere că este o zonă cu specific 

geografic unic, de importanță ecologică națională și internațională, prioritățile din 

PODD care vor contribui la implementarea Strategiei Dezvoltării Durabile a Deltei 

Dunării vor avea în vedere:  

- promovarea eficienţei energetice în întreprinderi în vederea susținerii unei 

economii cu emisii scăzute de carbon; 

- infrastructura de apă și apă uzată în cadrul acțiunilor integrate de dezvoltare a 

sistemelor de apă și apă uzată regionale; 

- economia circulară pentru îmbunatățirea modului de gestionare a deseurilor 

municipale in vedere asigurarii tranzitiei spre economia circulara, în 

conformitate cu nevoile identificate în PJGD la nivelul județului Tulcea și 

Constanța;  

- conservarea biodiversităţii și remedierea siturilor -  în cadrul acestei priorități 

vor fi promovate proiecte constând în implementarea măsurilor de conservare a 

biodiversității conform Planului de Management al RBDD și a altor arii 



naturale protejate, precum și reconstrucție ecologică a ecosistemelor din afara 

ariilor protejate; 

- adaptarea la schimbările climatice și managementul riscurilor – în cadrul 

priorității 4 din PODD vor fi promovate măsuri non-structurale și structurale 

pentru prevenirea riscului la inundații, cu accent pe utilizarea serviciilor oferite 

de ecosisteme și cu respectarea legislației de mediu; aceste măsuri trebuie să 

derive din planul de management al riscului la inundații. Totodată, vor fi avute 

în vedere și măsuri de întărire a capacității de răspuns a structurilor cu rol în 

managementul situațiilor de urgență, în acord cu evaluarea națională a 

riscurilor. 

Conform Raportului de ţară Investițiile în eficiența energetică rămân în continuare 

scăzute, în ciuda unor stimulente adecvate din partea statului iar pentru îndeplinirea 

obiectivul UE 2030 de eficiență energetică de 32,5%, trebuie atrasă o cotă mai mare 

de finanțarea privată. În cadrul PNIESC, România a indicat o nevoie totală de 

investiții de aproximativ 22 de miliarde EUR în domeniul energiei și climei pentru 

perioada 2021-2030 ceea ce evidențiază contribuția esențială pe care fondurile 

europene derulate prin PODD, o vor avea în aceste sectoare.  

În scopul atingerii țintelor comune la nivelul Uniunii, România și-a propus prin 

intermediul PNIESC: 

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu cel puțin 40% până în 

2030, comparativ cu 1990; 

• Creșterea ponderii de energie din surse regenerabile în consumul final până la 

30,7% în 2030; 

• Scăderea consumului final de energie cu 40,4% în 2030; 

• Atingerea unui grad de interconectare a sistemelor de transport a energiei 



electrice de 15% până în 2030. 

Astfel, alegerea acestui obiectiv specific este rezultatul necesității pe de o parte de a 

respecta țintele asumate de România și de a contribui la dezvoltarea coerentă și 

continuă a sectorului energetic național, iar pe de altă parte pentru a contribui susținut 

atât la realizarea politicilor și măsurilor aferente celor cinci dimensiuni ale Uniunii 

Energetice, cât și la realizarea obiectivelor europene comune din pachetul “Energie 

curată pentru toți europenii”. 

Pachetul „Energie curată pentru toți europenii” propune noi reguli care să aducă 

avantaje considerabile din perspectiva consumatorului, din perspectiva mediului și din 

punct de vedere economic.  

Unul din documentele pachetului „Energie curată pentru toți europenii” urmărește să 

stabilească un design modern pentru piața energiei electrice din UE,  adaptat la noile 

realități ale pieței - mai flexibil, mai orientat către piață și mai bine plasat pentru a 

integra o pondere mai mare de surse regenerabile.  

Prin selectarea acestui obiectiv specific România dorește să contribuie la 

modernizarea pieței nationale de energie ca parte integrantă a pietei de energie 

europeană.  Implementarea infrastructurii inteligente reprezintă un pas intermediar 

esențial pentru asigurarea flexibilității sistemului energetic, care oferă beneficii 

tangibile atât pentru operatorii cât și pentru utilizatorii finali,. 

Schimbările climatice (creşterea temperaturii, modificări ale precipitaţiilor, 

evenimente extreme, disponibilitatea resurselor de apă, creşterea nivelului mării etc) 

au loc la nivel global şi în Europa, iar unele dintre modificările observate au stabilit 

recorduri în ultimii ani. Schimbările climatice au condus deja la o gamă largă de 

efecte asupra sistemelor de mediu şi asupra societăţii, efecte importante fiind 

preconizate şi în viitor, putând conduce la creşterea vulnerabilităţilor existente şi la 



adâncirea dezechilibrelor socio-economice. Măsuri de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice sunt necesare în numeroase domenii, acestea putând contribui 

la scăderea pagubelor produse de dezastrele naturale şi alte efecte ale schimbărilor 

climatice. 

Conform Evaluării riscului de dezastre la nivel național, inundaţiile și seceta sunt 

printre cele mai frecvente riscuri, din cele 10 tipuri de hazarduri selectate pe baze 

științifice pentru a fi supuse evaluării naționale, din lista riscurilor recunoscute de 

legislația românească, pe baze istorice, ca fiind probabile să aibă loc pe teritoriul 

României. 

Evenimentele meteorologice şi hidrologice extreme devin tot mai frecvente sau mai 

intense, generând pagube importante. 

Astfel, corelat cu recomandările Raportului de ţară privind evaluarea din 2019 a 

punerii în aplicare a politicilor de mediu, pentru perioada următoare de programare 

sunt necesare în continuare investiţii pentru adaptarea la schimbările climatice, 

managementul riscurilor și creşterea rezilienței în faţa dezastrelor, ce vizează măsuri 

privind: reducerea impactului inundațiilor și celorlalte fenomene naturale asociate 

principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice; reducerea impactului 

manifestării altor tipuri de riscuri (secetă şi furtuni); dezvoltarea infrastructurii de 

monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe; dezvoltarea 

sistemului de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la nivel național și 

adaptarea continuă la realitatea operațională, ținând seama de nevoia comunității de a 

se adapta și recupera după un dezastru prin menținerea și reabilitarea structurilor și 

funcțiilor sale esențiale; limitarea efectelor negative ale eroziunii costiere. 

România nu şi-a îndeplinit angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare la UE 

privind calitatea apei destinată consumului uman şi privind colectarea şi epurarea 

apelor uzate în aglomerările cu peste 2000 le, conform directivelor specifice, în ciuda 



eforturilor depuse şi sprijinului financiar important din perioadele anterioare (POSM 

2007-2013 şi POIM 2014-2020). Pentru aglomerările peste 10000 le, COM a transmis 

autorităților române Scrisoarea de punere în întârziere în cauza 2018/2109. 

Datele statistice indică o creştere a procentului populaţiei cu acces la facilitaţi de 

alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare, însă o parte importantă a populaţiei 

încă nu este conectată la aceste sisteme.  

Nevoia de investiţii pentru conectarea populaţiei la sisteme de alimentare cu apă 

conforme şi pentru asigurarea de sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate din 

aglomerările rămase este încă foarte mare.  Acestea din urmă sunt necesare atât pentru 

respectarea conformării cu cerinţele Directivei 98/83/CE, cât şi cu cele ale Directivei 

2000/60/CE cu privire la atingerea sau menţinerea stării bune a corpurilor de apă. 

Astfel este necesară continuarea politicii de regionalizare în sector, demarată şi 

consolidată prin finanțările anterioare, avându-se în vedere implementarea proiectelor 

începute în perioada 2014-2020 a căror finalizare se va realiza după 2023, precum și 

dezvoltarea de noi proiecte care vizează extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi 

conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce priveşte colectarea şi epurarea 

apelor uzate urbane în aglomerările cu peste 2000 le, inclusiv soluţii adecvate pentru 

gestionarea nămolurilor rezultate din staţiile de epurare. Viitoarele investiţii vor 

respecta prevederile Master Planurilor Judeţene actualizate și ale Planurilor de 

Management ale Bazinelor/Spaţiilor Hidrografice. 

Deşi situaţia operatorilor regionali s-a îmbunătăţit considerabil în ultimii ani din punct 

de vedere al capacităţii instituţionale, este necesar în continuare sprijin financiar 

pentru asistenţă tehnică pentru pregătirea şi gestionarea proiectelor de investiţii, 

precum şi pentru consolidarea capacităţii actorilor implicaţi în sector (OR, dar şi 

instituții care au sau trebuie să aibă un rol favorizant în punerea în aplicare a 

planurilor de investiții pentru conformare). 



În martie 2020, la nivel european a fost adoptat „Un nou Plan de acțiune privind 

economia circulară - Pentru o Europă mai curată și mai competitivă” (COM(2020) 

98), ce prezintă o serie de inițiative interconectate vizând instituirea unui cadru de 

politică solid și coerent privind produsele, grație căruia produsele, serviciile și 

modelele de afaceri sustenabile vor deveni norma, iar tiparele de consum se vor 

transforma, astfel încât să se evite de la început generarea de deșeuri. Se vor institui 

măsuri suplimentare pentru a reduce deșeurile și pentru a se asigura faptul că UE 

dispune de o piață internă funcțională pentru materiile prime secundare de înaltă 

calitate.  

Legislaţia europeană include o serie de ţinte ambiţioase referitoare la gestionarea 

deşeurilor, pe care România este departe de a le atinge. Aşa cum se constată în 

Raportul CE referitor la politicile de mediu, elaborat în 2019, performanța României 

este în continuare caracterizată de rata foarte scăzută de reciclare a deșeurilor 

municipale (14 %, care include 7 % din reciclarea materialelor și 7 % din compostare) 

și prin rate foarte ridicate de depozitare a deșeurilor (cca. 70%), contrar ierarhiei 

deșeurilor și obiectivelor de reciclare stabilite la nivelul UE. România este printre 

statele membre care riscă să nu își îndeplinească obiectivul de reciclare a deșeurilor 

municipale până în 2020 şi există acest risc şi pentru alte ţinte stabilite în viitor. 

Deşi cantitatea de deşeuri municipale generată pe cap de locuitori este mult sub media 

UE, tendinţa înregistrată nu este de scădere, aşa cum se vizează la nivel european, 

decuplarea efectivă a generării de deșeuri de creșterea economică necesitând în 

continuare eforturi  de-a lungul întregului lanț valoric și în fiecare gospodărie în parte. 

România a adoptat prin HG 942/20.12.2017 Planul Național de Gestionare a 

Deșeurilor și planurile județene și al municipiului București de gestionare a deșeurilor 

care identifică măsurile necesare pentru conformarea cu legislația națională și 

europeană, inclusiv obiectivelor Pachetului pentru economia circulara. Astfel, 



conformarea cu legislația și asigurarea tranziției spre economia circulară se vor realiza 

prin implementarea tuturor acestor măsuri.  

Astfel, sunt necesare în continuare investiții în domeniul deșeurilor, vizând în primul 

rând prevenirea sau reducerea cantităților de deșeuri generate, reutilizarea și 

valorificarea deșeurilor prin reciclare . 

România dispune de un capital natural important, cele mai sensibile componente ale 

acestuia fiind incluse în reţeaua naţională de arii protejate (inclusiv situri Natura 

2000). 

Reţeaua de arii naturale protejate reprezintă structura centrală a infrastructurii verzi la 

nivel naţional. Coerenţa reţelei de arii protejate, dar şi a infrastructurii verzi în 

ansamblul său, se poate asigura printr-un management adecvat al conectivităţii 

ecologice, ce trebuie să vizeze menţinerea/dezvoltarea coridoarelor ecologice, inclusiv 

a spaţiilor verzi din mediul urban. 

România nu şi-a îndeplinit ţintele cu privire la asigurarea managementului adecvat al 

ariilor naturale protejate, precum şi privind refacerea ecosistemelor degradate, în 

acord cu obiectivele Strategiei UE pentru biodiversitate. 

Totodată, conform concluziilor Raportului de ţară din 2019, au fost identificate nevoi 

de investiții prioritare pentru a consolida biodiversitatea şi, în special, pentru a sprijini 

măsurile de gestionare și conservare în zonele protejate, în conformitate cu legislația 

de mediu a UE. 



Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), la 

finalul lui 2019 aprox. 49,50% din siturile Natura 2000 aveau Planuri de Management 

(PM), o parte dintre acestea necesitând actualizare ca urmare a expirării valabilităţii de 

5 ani. Așadar, este nevoie de asigurarea suportului financiar pentru elaborarea de noi 

PM și reactualizarea celor expirate, în special pentru cele care se află în zonele unde 

se vor dezvolta proiecte de investiții în infrastructură. 

De asemenea, având în vedere că aceste PM reprezintă instrumente de management, 

se impune necesitatea asigurării suportului financiar pentru implementarea lor. 

Administrarea adecvată a ariilor protejate va necesita resurse suplimentare, în 

principal pentru implementarea măsurilor de conservare prevăzute în PM, necesare 

pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare, şi realizării monitorizărilor pe 

termen lung a habitatelor şi speciilor de interes comunitar.  

De asemenea, în România rețeaua de arii protejate este afectată de lipsa unui cadru 

adecvat de capacitate administrativă și de deficitul de cunoștințe și date actualizate. 

Astfel, atât în elaborarea, cât și în implementarea PM, sunt necesare eforturi pentru 

colectarea de date despre habitatele şi speciile de interes comunitar, această nevoie 

fiind enunţată și în Raportul CE referitor la politicile de mediu, elaborat în 2019. 

Așadar, aspectele menționate mai sus determină asigurarea suportului financiar pentru 

menţinerea/îmbunătăţirea structurii şi funcţiilor habitatelor naturale în scopul 

menţinerii/îmbunătăţirii stării de conservare a habitatelor şi speciilor. 

Calitatea aerului rămâne în continuare o problemă, România neîndeplinindu-şi 

angajamentele de reducere a emisiilor atmosferice, iar instrumentele actuale pentru 

monitorizarea calităţii aerului sunt insuficiente, atât din punct de vedere al acoperirii 

teritoriale cu staţii de monitorizare, cât şi din punct de vedere al parametrilor 

monitorizaţi. Au fost identificate deficiențe grave și structurale în datele privind 

calitatea aerului măsurate de rețeaua de monitorizare din România și raportate 



Comisiei Europene, semnalate în cadrul Raportului CE referitor la politicile de mediu, 

elaborat în 2019. 

SM au obligatia de a îmbunătăți monitorizarea si evaluarea calității aerului, precum şi 

de a raporta COM datele asupra calității aerului, în conformitate cu cerinţele 

Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru 

Europa. 

Totodată, conform Directivei 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de 

anumiți poluanți atmosferici (Directiva NEC), fiecare SM are angajamente de 

monitorizare şi reducere a emisiilor de poluanți atmosferici (particule fine în 

suspensie-PM2,5, oxizi de azot-NOx, dioxid de sulf-SO2, compuși organici volatili-

COVnm și amoniac-NH3) cu ținte stabilite pentru anii 2020 și 2030, precum şi 

obligatia de a elabora un program național de control al poluării atmosferice 

(PNCPA). În momentul de faţă, PNCPA se află în curs de pregătire la Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor.  

Nevoia de dezvoltare actuală implică existenţa unui sistem de evaluare şi monitorizare 

a calităţii aerului care să răspundă pe deplin cerinţelor directivelor europene. Astfel, se 

impune continuarea dotării sistemului naţional de evaluare şi monitorizare a calităţii 

aerului în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii Evaluării Naţionale a Calităţii Aerului, 

în acord cu prevederile Directivei 2008/50/EC şi Directivei INSPIRE. Obiectivele 

sunt  de a asigura o evaluarea cât mai corectă şi completă a calităţii aerului, necesară 

pentru identificarea şi fundamentarea măsurilor de reducere a emisiilor atmosferice, 

de a asigura calitatea datelor raportate de RO către CE, precum şi de a asigura o 

informare eficientă a publicului. 

În România există în continuare decalaje importante în atingerea obiectivelor UE în 

ceea ce privește remedierea siturilor contaminate, precum și refacerea zonelor afectate 

din punct de vedere ecologic, în special în zonele foarte sensibile. În ultimii ani au fost 



parcurşi paşi importanţi pentru identificarea corectă a siturilor contaminate şi 

fundamentarea intervenţiilor necesare pentru remedierea acestora. 

România are cadrul legislativ complet pentru a putea adresa într-o manieră coerentă 

procesul de remediere a siturilor contaminate. Procesul a fost demarat în anul 2015 

prin adoptarea Strategiei Naționale și Planului Național pentru Gestionarea Siturilor 

Contaminate din România (HG nr. 683/2015). Ulterior, în anul 2019, România a 

adoptat Legea nr. 74 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor 

contaminate, iar în anul 2020 a fot aprobată Metodologia de investigare a siturilor 

potențial contaminate și a celor contaminate. Realizarea Inventarului Naţional al 

siturilor potenţial contaminate şi contaminate este un pas esenţial în cadrul acestui 

proces. Acesta va fi realizat pe baza unor investigaţii recente, derulate într-o manieră 

unitară la nivel naţional, rezultatele urmând a fi integrate într-o bază de date şi o 

platformă GIS, care să permită actualizarea permanentă, dar şi să faciliteze accesul 

părţilor interesate şi a publicului la informaţii structurate şi de calitate. 

Pentru a reduce riscurile asupra sănătății umane, a calității solurilor, apelor subterane, 

apelor de suprafață şi ecosistemelor, în continuare sunt necesare o serie de investiţii 

care să soluţioneze problemele cauzate de siturile contaminate, prin reducerea 

numărului acestor situri (implementarea de proiecte de remediere şi monitorizare 

posteremediere), și totodată care să sprijine refacerea ecosistemelor naturale şi crearea 

de noi spaţii municipale verzi, precum şi reabilitarea spaţiilor urbane 

degradate/abandonate cu posibilitatea de reincludere în circuitul social/ economic. 

 

Prioritatea 1 - Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de 

energie și a soluțiilor de stocare și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Prioritatea 2 -  Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o  

economie circular. 



Prioritatea 3- Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii 

aerului şi remediere a siturilor contaminate. 

Prioritatea 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul 

riscurilor. 

Pe plan national Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul MLPDA 

sprijină fundamentarea și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală prin
4
: 

 promovarea și informarea la nivelul administrației publice locale a Strategiei 

naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030; 

 promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă; 

 fundamentarea cadrului de lucru al Planului de acțiune pentru implementarea 

SNDDR 2030, la nivel local, prin armonizarea obiectivelor de dezvoltare 

locală cu cele de dezvoltare durabilă la nivel național și adaptarea contextului 

local la ODD-uri; 

 realizarea unui ghid pentru autoritățile publice locale pentru elaborarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locală 2021-2027 în acord cu SNDDR 2030. 

 ministrul dezvoltării a vorbit despre o serie de inițiative ale Ministerului 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în vederea îndeplinirii 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă: “Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației (MLPDA) este în proces de elaborare a Politicii 

Urbane, în colaborare cu Banca Mondială. Politica Urbană, ce va fi 

adoptată prin Hotărâre de Guvern, urmărește realizarea Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă, precum și a obiectivelor din Noua Agendă Urbană. În 

același timp, România participă la efortul Uniunii Europene de tranziție de 

la o economie bazată pe combustibili fosili către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon, axată pe sporirea eficienței energetice; astfel, 

                                                 
4
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MLPDA a elaborat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru adoptarea 

Strategiei de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului 

național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale.” 

2.2.Viziunea de dezvoltare durabila . 

       Viziunea dezvoltarii durabile a comunei Nuşeni poate fi descrisa prin 

intercorelarea a trei principii :principiul dezvoltarii convergente ,principiul corelarii si 

principiul dezvoltarii durabile . 

       Principiul dezvoltarii convergente presupune stimularea performantelor fara a 

crea decalaje de dezvoltare la nivel territorial si reducerea pe cat posibil a decaljelor 

existente deja intre comunitati pe plan economic ,social ,cultural si al accesului la 

infrastructura publica si servicii. 

      Principiul intercorelarii are in vedere punerea in accord a obiectivelor strategiei de 

dezvoltare durabila locala cu diferitele programe de dezvoltare din strategiile nationale 

,regionale judetene sau locale si adaptarea politicilor de actiune in functie de 

modalitatea de achiesare la aceste proiecte de dezvoltare durabila . 

      Principiul dezvoltarii durabile reprezinta propunerea unei solutii de dezvoltare 

care sa asigure un echilibru intre necesitatile sociale ,economice si ecologice si care sa 

aiba in vedere aspectele ce tin de restrictionarea accesului la resurse al generatiilor 

viitoare . 

     Dezvoltarea strategica este solutia structurala de crestere de la situatia de astazi la o 

situatie viitoare tolerata de membrii comunitatii ,care propune o utilizare eficienta a 

resurselor ,de valorificare maxima a oportunitatilor disponibile ,precum si punerea in 

practica a unui pachet de proiecte prioritare ,de masuri si interventii cu scopul atingerii 

obiectivului propus de crestere a calitatii vietii in plan local. 



Strategie de dezvoltare nationala        

 

Strategie de dezvoltare regionala  

     

 

  

 

Analiza situatiei existente 

           

 

   

Strategie de dezvoltare judeteana   Directii de dezvoltare  

Obiective strategice  

 

 

Axe prioritare  

Proiecte ,masuri ,interventii 

 

 

4.Plan de actiuni . 

       Planul de actiuni in vederea implementarii strategiei implica totalitatea etapelor 

care trebuie parcurse ,a termenelor si instrumentelor manageriale da si a cheltuielilor 

necesare implementarii strategiei . 

ACTIUNE  DESCRIEREA ACTIUNII PROPUSE  

Stabilirea  

Structurii de  

Implementare  

Nominalizarea unui responsabil pentru implementarea strategiei 

care sa coordoneze procesul de implementare . 

Alocarea  

Resurselor  

Alocarea resurselor umane implicate in proces cu trasarea clara a 

responsabilitatilor pentru implementarea fiecarui proiect . 



Alocarea resurselor financiare este motorul realizarii pozitive a 

obiectivelor propuse .Pentru proiectele propuse vor fi identificate 

surse de finantare interne si externe . 

Monitorizare  

Raportare  

Evaluare  

Monitorizarea strategiei se va face prin analize semestriale cu privire 

la progresul inregistrat in implementarea proiectelor si atingerea 

indicatorilor strategiei . 

Strategia poate fi revizuita anual sau ori de cate ori este cazul 

.Situatiile care pot impune revizuirea strategiei sunt legate de 

modificarea surselor de finantare sau de aprobarea strategiilor 

judetene sau regionale in cazul suprapunerii cu obiectivele dispuse 

prin aceste documente programatice . 

 

        De asemenea succesul implementarii unei strategii depinde in principal de 

responsabilizarea factorilor de specialitate cu privire la implementarea proiectelor si 

masurilor de actiune propuse : 

Obiectiv stategic      Compartiment responsabil  

 Consolidarea mediului de 

afaceri existent. 

 

Biroul  financiar contabil 

 

Diversificarea mediului de 

afaceri prin  

valorificarea resurselor locale  

Biuroul financiar – contabil   

Compartiment fond funciar , urbanism, 

monitorizarea procedurilor administrative şi 

pregătire documente 

Educatie ,cunoastere ,inovare 

progres tehnologic 

Compartiment asistenta sociala  

 



Proiecte infrastructura   Compartiment fond funciar , urbanism, 

monitorizarea procedurilor administrative şi 

pregătire documente 

Regenerarea comunitatii  Compartiment asistenta sociala  

 

Servicii publice si siguranta 

cetatenilor 

Compartiment SVSU  

Compartiment fond funciar , urbanism, 

monitorizarea procedurilor administrative şi 

pregătire documente 

Infrastructura culturala si 

petrecerea timpului  

liber  

Viceprimar al comunei Nuşeni 

Dezvoltarea accesului la 

serviciile publice inclusiv on-

line  

Secretar general al comunei Nuşeni 

 

       In implementarea strategiei de dezvoltare durabila responsabilul sau echipa de 

implementare trebuie sa aiba in vedere eventualele riscuri care pot sa apara in 

implementarea strategiei si sa identifice posibile masuri de evitare a acestora : 

Riscuri Masuri de atenuare a riscurilor 

Lipsa resurselor 

financiare 

Planificarea anuala a resurselor financiare 

necesareimplementarii  strategiei. 

Monitorizarea semestriala a strategiei in vederea actualizarii 

surselor de finantare si repartizarea acestora . 

Intarzieri in Stabilirea clara a responsabilitatilor pentru implementarea 



implementare strategiei 

Monitorizarea semestriala a stadiului implementarii . 

 

 

5. Portofoliu de proiecte  

       Pentru perioada de programare 2021-2027 au fost identificate si sunt prezentate 

urmatoarele proiecte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU 

PERIOADA 2021-2027. 

 

CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ DE COPII ÎN LOCALITATEA NUŞENI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatea :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni 

Nuşeni 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului :  Construire 

Valoarea proiectului : 1.734.527,25 lei fara TVA 

Surse de finantare : Fonduri externe nerambursabile 

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri :  Conditii de educatie 

corespunzatoare a tinerei 

generatii . 

 

Asteptari : Infrastuctura scolara in beneficiul 

scolarilor si cadrelor didactice   

Educarea tinerei generatii prin 

invatamant de calitate . 

Beneficiari :  Locuitori cu cerinte scolare din  

comuna   

Durata proiectului : 2021-2022 

Stadiul proiectului :  În execuţie 

Asigurarea finantarii : Fonduri externe nerambursabile 



Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in 

strategia locala. 

 

 

 

 

REABILITARE ŞI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN NUŞENI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatea 

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni  

Nuşeni  

 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Reabilitare şi modernizare  

Valoarea proiectului :  

1.074.777,35 lei fara TVA 

Surse de finantare : Buget local  

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri :  

Spatii in care persoanele cu nevoi 

speciale sa fie ajutate ,tinute sub 

observatie ; 

 

Asteptari : Acordarea de servicii medicale  in 

comuna ; 

Diversificarea serviciilor medicale in 

comuna 



Beneficiari :  Copiii, persoanele predispuse la 

interventii medicale ,locuitorii   din  

comuna . 

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   În execuţie 

Asigurarea finantarii :  Buget local . 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul 

ca o necesitate  . 

 

CONTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN LOCALITATEA NUŞENI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni  

Nuşeni  

 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Constructie nouă  

Valoarea proiectului : 500.000 lei  fara TVA 

Surse de finantare : Fonduri externe nerambursabile 

 

Propuneri : Solutii moderne oferite locuitorilor ; 

 

 

Asteptari : Adaptarea locuitorilor comunei la solutii 

moderne in seviciile funerare ; 



serviciilor medicale in comuna ; 

Beneficiari :  Locuitorii   din  comuna . 

Durata proiectului : 2021-2023 

Stadiul proiectelor :  In procedura de achiziţie 

Asigurarea finantarii :  Fonduri externe nerambursabile 

 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

REABILITARE ŞI MODERNIZARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ NUŞENI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni  

Nuşeni  

 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Reabilitare şi modernizare .  

Valoarea proiectului :  

418.328,88 lei fara TVA 

Surse de finantare : Buget local  

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Conditii de educatie corespunzatoare 

a tinerei generatii . 

 

Asteptari : Infrastuctura scolara in beneficiul 

scolarilor si cadrelor didactice   



Educarea tinerei generatii prin 

invatamant de calitate . 

Beneficiari :  Locuitori cu cerinte scolare din  

comuna   

Durata proiectului : 2021-2023 

Stadiul proiectelor :   În execuţie 

Asigurarea finantarii :  Buget local . 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca 

o necesitate  . 

  

 

 

REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE DE INTERES 

PUBLIC – SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI NUŞENI DIN LOCALITATEA 

NUŞENI, N.37, COMUNA NUŞENI, JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatea:   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni  

Nuşeni  

  

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Reabilitare, modernizare şi extindere 

Valoarea proiectului : 49.000 lei fără TVA  

Surse de finantare : Buget local ,  

fonduri guvernamentale CNI SA  ;  



Propuneri : Solutii moderne oferite locuitorilor ; 

 

 

Asteptari : Clădire modernă care să ofere cetăţenilpor 

comunei servicii de calitate 

Beneficiari :  Angajaţii in stituţiei, locuitorii   din  comuna . 

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :    In faza de întocmire studiu de fezabilitate 

Asigurarea finantarii :  Buget local  , fonduri guvernamentale  

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

 

IMBUNATATIREA CONTINUTULUI DIGITAL SI AL INFRASTRUCTURII TIC 

IN SCOALA GIMNAZIALA NUŞENI SI SCOLILE APARTINATOARE  

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni  

Nuşeni  ; 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obectiv nou    

Valoarea proiectului : 371.582,26 lei din care buget local7.431,64 

lei.  

 

Surse de finantare : Buget local  ; POC Axa 2  

Propuneri : Achizitionare tablete ,camere web ,ecrane de 



proiectie ,laptopuri  

Asteptari : Digitalizarea invatamantului ,interactiune la 

distanta in regim conferinta  

Beneficiari :  Profesori ,elevi ,parteneri ai institutiilor 

publice  

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   Depunere cerere de finantare . 

Asigurarea finantarii :  Buget local ; POC Axa 2 ; 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

 

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN CO MUNA NUŞENI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni 

Nuşeni, Feleac, Beudiu, Viţa, 

Malin, Rusu de Sus 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Nou si in curs de executie  

Valoarea proiectului :  

Surse de finantare : Buget local  

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Satisfacerea cerintelor de circulatie 

moderna,civilizata  ale populatiei  

Aderarea la cerintele europene  



Asteptari : Sistem rutier  modernizat  

Acces rapid si modern pe caile de 

rulare  

Atragerea investitorilor in zona . 

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Investitori 

Durata proiectului : Proiectul se va desfasura in etape 

in functie de posibilitatile de 

finantare  

Stadiul proiectelor :  În curs de intocmire studiu de 

fezabilitate. 

 

Asigurarea finantarii :  Buget local 

 

 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in 

strategia locala. 

Locuitorii comunei sustin proiectul 

ca o necesitate vitala . 

 

 

MODERNIZARE ŞI DOTARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA NUŞENI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni  

 Viţa, Malin, Rusu de Sus 

Categoria proiectului : Investitii 



Tipul proiectului : Reparatii  gard, acoperiş, achiziţionare 

mobilier 

Valoarea proiectului : 65.000 lei fără TVA 

Surse de finantare : Buget local  

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Imbogatirea nivelului de cultura si 

satisfacerea necesitatilor populatiei  

Imobile care pot fi folosite la 

adapostul oamenilor in caz de situatii 

de urgenta ,evacuari. 

 

Asteptari : Cladiri publice in folosul cetatenilor  

Posibilitati de promovare a actelor 

culturale . 

Educarea tinerei generatii prin spectacole 

,piese de theatru, videoteci,serate de dans 

. 

 

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Promotori acte culturale  

Durata proiectului : 20212-2027 

Stadiul proiectelor :  In curs de intocmire documentatie 

Asigurarea finantarii :  Buget local . 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala  

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 



MODERNIZAREA DRUMURILOR DE EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ   IN 

COMUNA NUŞENI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni 

Nuşeni , Beudiu, Viţa, Feleac, Malin, 

Rusu de Sus 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Nou   

Valoarea proiectului : Proiectul se va desfasura in etape in 

functie de posibilitatile de finantare 

Surse de finantare : Buget local , fonduri externe 

nerambursabile 

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Satisfacerea cerintelor de circulatie a 

vehicolelor lente si cu tractiune animala 

pe alte rute decat drumurile nationale . 

Protectia populatiei impotriva 

producerilor de accidente de circulatie ;  

Asteptari : Sistem rutier accesibil ;  

Acces rapid la terenuri  agricole ; 

Atragerea investitorilor in agricultura 

 

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Investitori 

Durata proiectului : Proiectul se va desfasura in etape in 

functie de posibilitatile de finantare  



Stadiul proiectelor :  Documentaţie în curs de realizare 

Asigurarea finantarii :  Buget local , fonduri externe 

nerambursabile. 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala Locuitorii comunei sustin 

proiectul ca o necesitate  . 

 

 

PIETRUIRE STRĂZI NEASFALTATE ÎN COMUNA NUŞENI  

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni 

Nuşeni , Viţa, Feleac, Beudiu, 

Rusu de Sus, Malin  

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Nou si in curs de executie  

Valoarea proiectului : 150.000 lei fără TVA 

Surse de finantare : Buget local  

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Satisfacerea cerintelor de 

circulatie moderna,civilizata  ale 

populatiei . 

Protectia populatiei impotriva 

producerilor de accidente de 

circulatie ; 

Aderarea la cerintele europene  

Asteptari : Sistem rutier si pietonal  



modernizat  

Acces rapid si modern pe caile de 

rulare  

Urbanismul adecvat al 

localitatilor . 

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Investitori 

Durata proiectului : Proiectul se va desfasura in etape 

in functie de posibilitatile de 

finantare  

Stadiul proiectelor :  Documentaţie în curs de realizare 

Asigurarea finantarii :  Buget local . 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in 

strategia locala. 

Locuitorii comunei sustin 

proiectul ca o necesitate vitala . 

 

 

MODERNIZAREA SCOLILOR  IN COMUNA NUŞENI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni  

Rusu de Sus, Beudiu 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Lucări de reabilitate la acoperişuri, 

garduri etc. 

Valoarea proiectului :  



165.000 lei fără TVA 

Surse de finantare : Buget local  

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Conditii de educatie corespunzatoare 

a tinerei generatii . 

Crearea unor spatii unde copiii sa 

aiba un program de gradinita 

prelungit,cu servirea unei mese si 

spatii de odihna si joaca  ; 

Asteptari : Infrastuctura scolara in beneficiul 

scolarilor si cadrelor didactice   

Educarea tinerei generatii prin 

invatamant de calitate . 

Beneficiari :  Locuitori cu cerinte scolare din  

comuna   

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   Documentaţie în curs de realizare. 

Asigurarea finantarii :  Buget local ,fonduri europene . 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul 

ca o necesitate  . 

 

 

 

 

 



INTOCMIRE  DOCUMENTATII CADASTRALE EXTRAVILAN,CADASTRU 

SPORADIC  SI INTABULAREA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC SI 

PRIVAT   IN COMUNA NUŞENI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni  

Toate localitatile componente ; 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obective in continuare     

Valoarea proiectului : Doar dupa intocmire documentatii tehnice. 

Surse de finantare : Buget local  ;  

Propuneri : Intocmire  documentatii cadastrale de tip 

plan parcelar pentru terenurile situate in 

extravilanul comunei Nuşeni . 

Inscriere in cartea funciara a bunurilor 

imobile ale comunei publice si private . 

Cadastrul sporadic prin OCPI BN  

 

 

Asteptari : Intabulare facila pentru proprietari in cartea 

funciara ; 

Instrainari rapide ale imobilelor ca  urmare a 

situatie clare din punct de vedere cadastral ; 

Reglementarea legala ,eficienta si ordonata 

din punct de vedere urbanistic ; 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna si din zonele 

invecinate proprietari si investitori.   



Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   In derulare  

Asigurarea finantarii :  Buget local ,buget ANCPI ; 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

EXTINDERE REŢEA DE GAZE NATURALE ÎN COMUNA NUŞENI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni  

Viţa, Feleac 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Nou 

Valoarea proiectului : Doar dupa intocmire documentatii tehnice. 

Surse de finantare : Buget local   

Propuneri : Satisfacerea cerinţelor de alimentare cu gaze 

naturale ale cetăţenilor din comuna Nuşni, 

dorinţa unor condiţii de trai decente. 

Aderarea la cerinţele europene 

 

Asteptari : Condiţii de trai mai bune, salvarea fondului 

forestier. 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna, investitori.   

Durata proiectului : Proiectul se va desfăşura în etape în funcţie 

de posibilităţile de finanţare 

Stadiul proiectelor :   Nu sunt întocmite documentaţii 

Asigurarea finantarii :  Buget local 



Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

 

EXTINDEREA REŢELELOR DE CANALIZARE ÎN  COMUNA NUŞENI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni 

Malin, Viţa 

 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Investitie noua  

Valoarea proiectului : Proiectul se va desfăşura în etape în 

funcţie de posibilităţile de finanţare 

Surse de finantare : Buget local, fonduri 

guvernamentale 

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Satisfacerea cerintelor 

de  canalizare ale populaţiei din 

comuna Nuşeni. 

Protectia mediului inconjurator  

Aderarea la cerintele europene  

Asteptari :  

Sistem de canalizare modernizat. 

Scaderea factorilor de risc pentru 

populatie  



Reducerea efectelor cauzate de 

poluarea mediului   

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Investitori 

Durata proiectului : Proiectul se va desfasura in etape in 

functie de posibilitatile de finantare  

Stadiul proiectelor :  Întocmire documentaţii. 

Asigurarea finantarii :  Buget local, fonduri 

guvernamentale 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala. 

Locuitorii comunei sustin proiectul 

ca o necesitate vitala . 

 

 

AMENAJAREA TERENURILOR DE SPORT , IN COMUNA NUŞENI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni  

Nuşeni, Beudiu, Malin, Feleac, Viţa, 

Rusu de Sus 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Amenajare, dotare 

Valoarea proiectului : Doar dupa intocmire documentatii 

tehnice. 

Surse de finantare : Buget local   

Propuneri : Viata sanatoasa prin miscare in aer liber 



; 

Conditii de educatie corespunzatoare a 

tinerei generatii la scolari prin 

construirea unei sali de sport ; 

Asteptari : Copiii din comuna vor avea o stare de 

sanatate mai buna datorata miscarii in 

aer liber,practicarii sporturilor ,lipsei 

sedentarismului . 

Beneficiari :  Tinerii  din  comuna . 

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   Fara documentatii . 

Asigurarea finantarii :  Buget local  

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

 

EXECUTAREA ŞI MODERNIZAREA TROTUARELOR DIN COMUNA NUŞENI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni 

Nuşeni, Beudiu, Viţa, Feleac, Rusu de Sus, 

Malin 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obective noi     

Valoarea proiectului : Dupa  intocmire documentatii tehnice. 



Surse de finantare : Buget local  ;  

Propuneri : Construirea de trotuare de-a lungul 

drumurilor în scopul asigurării siguranţei 

pietonale 

Asteptari : Posibilitatea circulatiei pietonale in 

siguranta ,curatenie si aspect urbanistic 

ingrifit in localitatile comunei ; 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna si din zonele 

invecinate proprietari ,turisti .   

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   Fără documentaţii 

Asigurarea finantarii :  Buget local ;  

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

 

 

REALIZAREA DE PARCURI ŞI SPAŢII VERZI ÎN COMUNA NUŞENI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni 

Nuşeni, Beudiu, Viţa, Feleac, Rusu de 

Sus, Malin 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obective noi     

Valoarea proiectului : Dupa  intocmire documentatii tehnice. 



Surse de finantare : Fonduri externe nerambursabile 

Propuneri : Construirea unei zone de petrecere a 

timpului liber, servicii, spaţii de joacă 

pentru copii, spaţii comerciale. 

Asteptari : Creearea unui mediu de relaxare pentru 

persoanele mature şi oportunitatea  

supravegherii mai atente a copiilor în 

timpul jocului. 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna si din zonele 

invecinate proprietari ,turisti .   

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   Fără documentaţii 

Asigurarea finantarii :  Fonduri externe nerambursabile 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

ÎNFIINŢAREA UNUI ANSAMBLU ARTISTIC DE DANSURI POPULARE ÎN 

COMUNA NUŞENI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni 

Nuşeni 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Nou 

    



Valoarea proiectului : Se va stabili la întocmirea documentaţiei 

Surse de finantare : Buget local. 

Propuneri : Asigurarea unui mediu de destindere şi 

culturalizare a locuitorilor comunei Nuşeni. 

Asteptari : Promovarea şi păstrarea vie în memoria 

locuitorilor comunei Nuşeni a tradiţiilor şi 

portului popular din zonă 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna  

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   Fără documentaţie 

Asigurarea finantarii :  Buget local. 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

 

DECOLMATARE VĂI COMUNA NUŞENI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni  

Valea Viţei, Valea Beudiului, Valea 

Meleşului, Valea Breţii 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obective noi     

Valoarea proiectului : Dupa  intocmire documentatii tehnice 

Surse de finantare : Buget local. 

Propuneri : Lucrări de decolmatare pentru 



prevenirea inundaţiilor. 

Asteptari : Decolmatarea văilor pentru prevenirea 

inundaţiilor. 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna . 

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   Pregatire documentatii . 

Asigurarea finantarii : Buget local 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

 

 

ACTUALIZARE PUG COMUNA NUŞENI 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni  

Nuşeni, Viţa, Beudiu, Malin, Rusu de 

Sus, Feleac. 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obective noi     

Valoarea proiectului : 150.000 lei fără TVA 

Dupa  obţinerea finanţării de la bugetul 

de stat 

Surse de finantare : Buget local, buget de stat. 

Propuneri : Actualizare PUG comuna Nuşeni 



Extindere intravilan 

Asteptari : Actualizare PUG comuna Nuşeni 

 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna . 

Durata proiectului : 2021-2024 

Stadiul proiectelor :   In curs de execuţie 

Asigurarea finantarii : Buget local,buget de stat 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

 

MOBILITATE URBANĂ VERDE-ÎNNOIREA PARCULUI DE VEHICULE 

DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC-MICROBUZE NEPOLUANTE 

UTILIZATE ÎN SCOPURI COMUNITARE 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni  

Conform proiectului care se va întocmi 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obective noi     

Valoarea proiectului : În funcţie de obţinerea finanţării  prin 

Programul Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, Fondul local pentru comune, 

derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei 



Surse de finantare : Programul Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, Fondul local pentru comune, 

derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei 

Propuneri : Achiziţionare de microbuze nepoluante 

utilizate în scopuri comunitare pentru 

înnoirea parcului de vehicule destinate 

transportului public 

Asteptari : Înnoirea parcului de vehicule destinate 

transportului public 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna Nuşeni 

Durata proiectului : 2022-2027 

Stadiul proiectelor :   Fără documentaţie 

Asigurarea finantarii : Tonduri europene 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

 

MOBILITATE URBANĂ VERDE- ITS/ALE INFRASTRUCTURI TIC 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni  

Coform proiectului care se va întocmi 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obective noi     

Valoarea proiectului : În funcţie de obţinerea finanţării  prin 



Programul Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, Fondul local pentru comune, 

derulat de Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei 

Surse de finantare : Programul Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, Fondul local pentru comune, 

derulat de Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei 

Propuneri : Achiziţionare de sisteme de transport 

inteligente 

Asteptari : Înnoirea parcului de vehicule destinate 

transportului public 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna Nuşeni 

Durata proiectului : 2022-2027 

Stadiul proiectelor :   Fără documentaţie 

Asigurarea finantarii : Fonduri europene 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

 

MOBILITATE URBANĂ VERDE-  ASIGURAREA INFRASTRUCTURII 

PENTRU TRANSPORTUL VERDE – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE PENTRU 

VEHICULELE ELECTRICE 

Regiunea :  

Judetul : 

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 



Comuna :  

Localitatile :   

Nuşeni  

Conform proiectului care se va întocmi 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obective noi     

Valoarea proiectului : În funcţie de obţinerea finanţării  prin 

Programul Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, Fondul local pentru comune, 

derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei 

Surse de finantare : Programul Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, Fondul local pentru comune, 

derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei 

Propuneri : Asigurarea infrastructurii pentru transportul 

verde 

Asteptari : 2 Puncte de reîncărcare pentru vehiculele 

electrice 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna Nuşeni 

Durata proiectului : 2022-2027 

Stadiul proiectelor :   Fără documentaţie 

Asigurarea finantarii : Fonduri europene 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

 

 



 

MOBILITATE URBANĂ VERDE- ASIGURAREA DE PISTE PENTRU 

BICICLETE ŞI ALTE VEHICULE ELECTRICE UŞOARE LA NIVEL LOCAL 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni  

Conform proiectului care se va întocmi 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obective noi     

Valoarea proiectului : În funcţie de obţinerea finanţării  prin 

Programul Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, Fondul local pentru comune, 

derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei 

Surse de finantare : Programul Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, Fondul local pentru comune, 

derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei 

Propuneri : Asigurarea de piste pentru biciclete şi alte 

vehicule electrice uşoare la nivel local 

Asteptari : Piste pentru biciclete şi alte vehicule 

electrice uşoare la nivel local 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna Nuşeni 

Durata proiectului : 2022-2027 

Stadiul proiectelor :   Fără documentaţie 

Asigurarea finantarii : Fonduri europene 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 



Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

 

CONSTRUIREA DE LOCUINŢE nZEB PLUS PENTRU TINERI/LOCUINŢE DE 

SERVICIU PENTRU SPECIALIŞTI DIN SĂNĂTATE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni  

Conform proiectului care se va întocmi 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obective noi     

Valoarea proiectului : În funcţie de obţinerea finanţării  prin 

Programul Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, Fondul local pentru comune, 

derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei 

Surse de finantare : Programul Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, Fondul local pentru comune, 

derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei 

Propuneri : Construcţia de locuinţe pentru tineri care 

provin din grupuri/comunităţi vulnerabile  

Construcţia de locuinţe de serviciu pentru 

specialişti din sănătate şi învăţământ 

Asteptari : Construcţia de locuinţe pentru tineri care 

provin din grupuri/comunităţi vulnerabile  



Construcţia de locuinţe de serviciu pentru 

specialişti din sănătate şi învăţământ 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna Nuşeni 

Durata proiectului : 2022-2027 

Stadiul proiectelor :   Fără documentaţie 

Asigurarea finantarii : Fonduri europene 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

REABILITARE MODERATĂ CLĂDIRI PUBLICE PENTRU A ÎMBUNĂTĂŢI 

SERVICIILE PUBLICE PRESTATE LA NIVELUL UNITĂŢILOR 

ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Nuşeni  

Conform proiectului care se va întocmi 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obective noi     

Valoarea proiectului : În funcţie de obţinerea finanţării  prin 

Programul Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, Fondul local pentru comune, 

derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei 

Surse de finantare : Programul Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, Fondul local pentru comune, 

derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 



Publice şi Administraţiei 

Propuneri : Reabilitare moderastă clădiri publice pentru 

a îmbunătăţi serviciile publice prestate la 

nivelul uităţilor administrativ-teritoriale 

Asteptari : Reabilitare moderastă clădiri publice pentru 

a îmbunătăţi serviciile publice prestate la 

nivelul uităţilor administrativ-teritoriale 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna Nuşeni 

Durata proiectului : 2022-2027 

Stadiul proiectelor :   Fără documentaţie 

Asigurarea finantarii : Fonduri europene 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

 

 

6.Evaluare si monitorizare strategie . 

       Pentru a evalua gradul de implementare al strategiei este necesara o monitorizare 

permanenta a modului de realizare al obiectivelor propuse prin aceasta si a actiunilor 

intreprinse .Intrucat portofoliul de proiecte este stabilit in perioada de programare 

2021-2027, obiectivele propuse vor putea fi atinse gradual ,etapizat pe baza unui plan 

de actiune anual in functie de disponibilitatile financiare si de oportunitatile de 

valorificare a resurselor financiare atrase . 

       Implementarea unei strategii de dezvoltare durabile se bazeaza pe o maxima 

reponsabilizare ,in acest sens fiind necesara emiterea unei dispozitii a primarului 

comunei pentru constituirea unui grup de lucru si monitorizare a rezultatelor strategiei  



 

7. Fise de proiecte . 

 

       In portofoliul de proiecte al comunei Nuşeni exista la data redactarii strategiei de 

dezvoltare durabila proiecte la stadiul de Studiu de fezabilitate cu toate studiile de 

specialitate aferente si cu documentatiile pentru obtinerea avizelor intocmite. 

 

 


