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I.1.5. STUDIU PRIVIND INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARE 

INTRODUCERE 

Aderarea la Uniunea Europeană aduce România în directă legătură cu politicile de la politica 

de coeziune a Uniunii Europene. Aceste obiective stau la baza „Strategiei de dezvoltare 

teritorială a României”. 

Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) propune ca, până în 2035, România să 

devină "o țară cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură condiții atractive 

de viață și locuire pentru cetățenii săi, cu un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a 

Europei". 

Memoriul de față precum şi propunerile de soluționare a acestor categorii de probleme 

oferă instrumentele de lucru necesare atât elaborării, aprobării cât şi urmăririi aplicării 

prevederilor Planului Urbanistic General. 

Conform 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de 

urbanism aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi 

administrației publice nr.233/2016, precum şi Ghidului privind metodologia de elaborare şi 

conținutul-cadru al Planului Urbanistic General, indicativ GP038/99, aprobat prin Ordinul 

ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 13N/1999, Planului Urbanistic 

General reprezintă principalul instrument de planificare strategică şi operațională, având 

astfel caracter director, strategic şi de reglementare specifică. Acesta reprezintă principalul 

instrument de planificare operațională, constituind baza legala pentru realizarea 

programelor şi acțiunilor de dezvoltare la nivelul unei localități. Fiecare unitate 

administrativ-teritorială are obligația să își întocmească şi să își aprobe Planul Urbanistic 

General, care se actualizează periodic la 5-10 ani. Administrațiile locale utilizează PUG-ul pe 

de-o parte drept instrument de lucru pentru buna desfășurare a activității de autorizare a 

construcțiilor, pe de altă parte în vederea atingerii viziunii strategice pentru o perioadă de 

10 ani. În baza acestei documentații de urbanism prind contur politicile, programele şi 

proiectele locale. Concomitent cu întocmirea şi avizarea PUG se pot trasa direcțiile 

viitoarelor politici locale. 

Principalele obiective ale prezentei documentații sunt: 

• identificarea posibilităților şi potențialului de dezvoltare a comunei din punct de 

vedere economic, cultural şi demografic; 

• redefinirea limitelor intravilanului localităților în vederea conformării cu schimbările 

polilor de interes şi cu solicitările beneficiarului; 



• stabilirea destinației generale şi a condițiilor de construibilitate a terenurilor din 

intravilan; 

• stabilirea unor legături optime atât intra-comunale cât şi în cadrul localității prin 

ameliorarea şi dezvoltarea rețelei de drumuri şi străzi; 

• corelarea Planului Urbanistic General cu lucrările de dezvoltare a rețelelor tehnico – 

edilitare aflate în curs de proiectare sau de execuție; 

• identificarea problemelor de mediu şi stabilirea măsurilor de rezolvare a acestora 

prin instituirea de zone protejate sau de protecție şi regulamente aferente; 

• identificarea obiectivelor cu valoare de patrimoniu şi stabilirea măsurilor de 

protecție a acestora; 

• stabilirea şi ierarhizarea obiectivelor de interes public, precum şi a măsurilor privind 

modificările de proprietate necesare pentru realizarea acestora; 

• elaborarea Regulamentelor Locale de Urbanism care să stabilească condițiile 

concrete de construire şi utilizare a terenurilor pe întreg teritoriul administrativ al comunei, 

în vederea atingerii scopurilor enumerate mai sus. 

 

  



 

NOTĂ METODICĂ GENERALĂ  

1. DESCRIEREA OBIECTIVELOR ȘI  LIMITELOR STUDIULUI 

Obiective generale 

Principalul obiectiv al studiului vizează în mod direct , delimitarea și descrierea 

caracteristicilor infrastructurii tehnico-edilitare pentru documentația de urbanism ” 

Actualizare Plan Urbanistic General și RLU comuna Josenii Bârgăului, județul Bistrița-

Năsăud”. La obiectivele studiului se mai adaugă: delimitarea obiectului studiat; analiza 

critică a situației existente și disfuncționalităților; elaborarea propunerilor și diminuarea 

disfuncționalităților.  

Important de precizat faptul că recomandările și măsurile de remediere a 

disfuncționalităților ce vor fi identificate vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite în 

strategia de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud 2014-2020, respectiv îmbunătățirea 

continuă a calității vieții locuitorilor județului prin  crearea unei comunități sustenabile, o 

comunitate care este capabilă să gestioneze eficient resursele astfel asigurând 

prosperitatea, coeziunea sociala și protecția mediului.  

Întrucât prezentul studiu de fundamentare face referire la situația infrastructurii tehnico-

edilitare de la nivelul comunei Josenii Bârgăului, se aduce în evidență menționarea comunei 

în noile proiecte de extinderea unor rețelelor tehnico-edilitare. Așadar, nu trebuie să ne 

oprim aici ci să continuăm demersurile pentru extinderea tuturor rețelelor tehnico-

edilitare(ex: alimentarea cu gaze naturale). 

 

2. DESCRIEREA METODEI ȘI DIRECȚILOR DE CERCETARE  

În momentul elaborării studiului s-a ținut cont de o serie de principii: 

• lucru în echipă pluridisciplinară: în acest sens echipa de proiect cuprinde specialiști 

cu experiență din domeniul urbanismului , geografiei, hidrogeologiei, instalațiilor, 

topografiei; 

• consultarea specialiștilor din domeniu: au fost realizate pe parcursul elaborării 

studiului mai multe întâlniri de lucru. 

Metodele de lucru a constat în principal în: 

• analize documentare 

• analiza cadrului legislativ 

• analize și prelucrări date statistice 



• reprezentări și analize grafice 

Sub aspectul structurilor și cadrelor de proiectare a dezvoltării, pentru comuna Josenii 

Bârgăului sunt relevante: 

• Strategii și planuri de dezvoltare ale comunei Josenii Bârgăului; 

• Strategii și planuri de dezvoltare ale județului Bistrița-Năsăud; 

• Strategii și planuri de dezvoltare ale Regiunii Nord-Vest; 

• Strategii și planuri naționale care vizează zonele rurale. 

3. AȘEZAREA FIZICO-GEOGRAFICĂ  

Județul Bistrița-Năsăud este situat în partea nordică a României, fiind încadrat de 

următoarele județele: în vest județul Cluj, în nord județul Maramureș, în est județul Suceava 

iar în sud județul Mureș. 

Parte componentă a regiunii de dezvoltare Nord-Vest, județul Bistrița Năsăud are o 

suprafață totală de 5 355 km2 și o populație stabilă de 277 861 locuitori. Din punct de 

vedere al structurii administrativ-teritoriale, județul Bistrița-Năsăud are în componența sa 

• 1 municipii: Bistrița(reședință județ); 

• 3 orașe: Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi 

• 58 de comune  

Comuna Josenii Bârgăului este situată pe râul Bistrița Ardeleană, afluent al râului Șieu, în 

partea de nord-est a Dealurilor Bistriței, la poalele de nord-vest ale Munților Căliman, la o 

distanță de 18 km de municipiul Bistrița, reședința de județ. Comuna are în componență 

patru sate: Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Rusu Bârgăului şi Strâmba.  

Vecinătățile teritoriului comunei sunt: 

• La nord comuna Ilva Mică 

• La est Prundu Bârgăului 

• La sud est comuna Bistrița Bârgăului 

• La sud și vest comuna Livezile 

• La nord vest comuna Feldru 

Din punct de vedere administrativ, comuna Josenii Bârgăului este formată din 4 sate. 

• Localitatea Josenii Bârgăului– sat reședință de comună; 

• Localitatea Rusu Bârgăului; 



 

• Localitatea Mijlocenii Bârgăului; 

• Localitatea Strâmba; 

Distanța către municipiile și orașele din județul Bistrița-Năsăud: 

• Bistrița: 18 km; 

• Beclean: 52 km; 

• Năsăud: 37 km; 

• Sângeorz-Băi: 24 km; 

• Maieru: 30 km; 

• Rodna: 36 km; 

• Feldru: 22 km. 

Principalele căi rutiere din cadrul comunei Josenii Bârgăului sunt, după cum urmează: 

• Din drumul European E58 (drum național DN 17) Bistrița – Vatra Dornei 

• Din drumul județean DJ 172C (Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică) 

Pe raza comunei se află căi de comunicație feroviare, aceasta fiind străbătută de linia 

feroviară Bistrița – Bistrița Bârgăului, cu halte în: Rusu Bârgăului, Josenii Bârgăului și un 

punct de oprire CFR în satul Mijlocenii Bârgăului .Cea mai apropiată gară aflându-se la 17 km 

în municipiul Bistrița 

O conectivitate bună cu exteriorul poate reprezenta una dintre cele mai importante premize 

de dezvoltare locală. Îmbunătățind căile de acces ale produselor și producătorilor la 

principalele piețe de desfacere externe putem încuraja potențialul de cooperare al acestora 

în cadrul teritoriului. 

  



GOSPODĂRIA APELOR  

1. HIDROLOGIE 

Hidrografic teritoriul aparține bazinului Bistrița, râul traversează teritoriul comunei de la 

nord-est spre sud-vest. Valea Bistriței împarte în două vetrele satelor Josenii Bârgăului și 

Mijlocenii Bârgăului, primind pe acest parcurs și o serie de afluenți. 

Nivelul apei freatice este de 4-6m, cu excepția zonei dintre localitățile Rusu-Bârgăului și 

Livezile pe partea de nord a drumului național DN 17 (E576). 

Apa subterană se încadrează calitativ în limitele excepționale de potabilitate având o 

mineralizare mare. 

Pânza de apă freatică este cantonată în formele de relief ale teritoriului astfel: 

• În lunca şi terasele râului Râul Bistrița – ce are un aquifer cu nivel liber, dezvoltat în 

pachetele de bolovăniș şi pietriș, este interceptată la adâncimi de -1,50-2,50m în terasa T1 şi 

respectiv 3,00-5,00 m în terasele T2 și T3 

• În zona deluroasă apa freatică se interceptează la adâncimi de -6,00-8,00 m și apare 

cel mai adesea sub formă de izvoare descendente aleatorii, scoase la zi de eroziune. 

 Aquiferul este supus unor fluctuații mari de nivel şi de debit, datorat în principal 

variațiilor semnificative de volum şi durată a precipitațiilor din zona, precum şi debitului 

râului Râul Bistrița. 

Valea Râul Bistrița se caracterizează printr-un regim hidrografic de tip continental temperat, 

cu un maxim principal primăvara (lunile mai - iunie) ca urmare a precipitațiilor abundente, 

care de regulă, în acest sezon se suprapun topirilor din bazinul superior montan. 

ANM şi INHGA emit prognoze anuale, lunare şi zilnice privind fenomenele 

hidrometeorologice precum şi avertizări în caz de producere a unor fenomene periculoase, 

inclusiv inundații. 

LUCRĂRI HIDROTEHNICE 

Inundațiile reprezintă unele dintre cele mai frecvente și, în același timp, distructive 

fenomene care se manifestă ca rezultat al acțiunii combinate a unor factori atmosferici și 

hidrici, având repercusiuni nu numai prin pagubele materiale, ci și prin efectul asupra 

mediului, adeseori modificând configurația albiilor minoră și majoră. Aceste fenomene sunt 

provocate de debite în surplus acumulate într-un interval de timp scurt, ce depășesc 

capacitatea de transport a albiei minore, revărsându-se în albia majoră și acoperind 

suprafețe de teren care de regulă nu sunt afectate de regimul normal al nivelurilor. 



 

 Evaluarea riscului vizează identificarea, localizarea și delimitarea zonelor expuse 

riscului de inundație și stabilirea unor seturi de măsuri care au ca scop prevenirea și 

atenuarea efectelor inundațiilor. Mai mult decât atât, întrucât acest studiu servește pentru 

fundamentarea propunerilor și reglementărilor PUG, delimitarea zonelor de risc trebuie să 

se regăsească în restricțiile și interdicțiile privind construirea în aceste zone vulnerabile. 

 În zona UAT Josenii Bârgăului inundațiile pot avea origine pluvială (ca rezultat al 

maximului pluvial din sezonul cald) sau pluvio-nivală, în acest caz producerea lor fiind legată 

de topirea zăpezilor din bazinul hidrografic al Bistriței Ardelene. Zona inundabilă este 

reprezentată de albia majoră a văii Bistriței, dar poate include și văile unor afluenți. 

 Conform Planului de analiză și acoperire a riscurilor din județul Bistrița-Năsăud 

(2019), obiectivele aflate în zona de risc la inundații și accidente la construcții hidrotehnice 

din comuna Josenii Bârgăului includ atât zonele locuite (gospodării), cât și obiective sociale 

și economice, drumuri și terenuri aparținând fondului funciar (tab. 16). 

Tabel 16. Obiectivele de pe teritoriul UAT Josenii Bârgăului care pot fi afectate de inundații. 

Sursa: PAAR, 2019 

 

 

 În perioada recentă fenomenele de inundație pe Bistrița Ardeleană au devenit mai 

frecvente, cel mai probabil în legătură cu schimbările climatice recente care au condus la 

multiplicarea episoadelor pluviale abundente, dar și cu modul de utilizare a terenurilor în 

această zonă deluroasă cu versanți abrupți unde predomină terenurile cu vegetație erbacee 

(pajiști și culturi agricole), care favorizează scurgerea pe versanți și creșterea debitelor 

rețelei hidrografice. Față de debitul mediu al Bistriței (de 7,65 m3/s), debitele maxime care 

pot fi atinse pe acest curs hidrografic sunt de 290 m3/s (cu probabilitatea de depășire de 

10%), 480 m3/s (probabilitatea 5%), 650 m3/s (probabilitatea 1%) sau 1200 m3/s 

(probabilitatea 0,1%), atingerea acestora determinând producerea inundațiilor. 

 Pentru evaluarea riscului de producere a inundațiilor pe teritoriul comunei Josenii 

Bârgăului, a fost elaborat un studiu dedicat în cadrul proiectului denumit “Întocmirea 

hărților de risc natural la nivelul teritoriului județului Bistrița-Năsăud” (Search Corporation 

SRL). Rezultatele sunt prezentate mai jos în formă cartografică ce ilustrează extinderea zonei 

inundabile a Bistriței Ardelene în zona UAT Josenii Bârgăului în funcție de debitele maxime 

cu probabilitate de depășire de 0,1%, 1%, 2%, 5%, 10% și 20% (fig. 10-16): 



 

Figura 10. Harta de risc la inundații, Q 0,1% (Josenii Bârgăului – Livezile). Sursa: Search 

Corporation SRL. 

 

 

Figura 11. Harta de risc la inundații, Q 1% (Josenii Bârgăului – Livezile). Sursa: Search 

Corporation SRL. 

 

 

Figura 12. Harta de risc la inundații, Q 2% (Josenii Bârgăului – Livezile). Sursa: Search 

Corporation SRL. 



 

 

Figura 13. Harta de risc la inundații, Q 5% (Josenii Bârgăului – Livezile). Sursa: Search 

Corporation SRL. 

 

 

Figura 14. Harta de risc la inundații, Q 10% (Josenii Bârgăului – Livezile). Sursa: Search 

Corporation SRL. 

 

 

Figura 15. Harta de risc la inundații, Q 20% (Josenii Bârgăului – Livezile). Sursa: Search 

Corporation SRL. 



 

 

Figura 16. Harta de risc la inundații, Q 2% (zona Josenii Bârgăului – Prundu Bârgăului). Sursa: 

Search Corporation SRL. 

2. DISFUNCȚIONALITĂȚI  

• Riscul ridicat de inundabilitate în perimetrul locuibil, mai ales în localitățile Josenii 

Bârgăului și Mijlocenii Bârgăului, care pune în pericol atât terenuri arabile și pășuni, 

cât și elemente de infrastructură și locuințe ale populației în zona de luncă și terase 

ale Bistriței Ardelene; 

• Conform rapoartelor autorităților județene, comuna Josenii Bârgăului se numără 

printre unitățile administrativ-teritoriale apărate necorespunzător față de inundații, 

întrucât au lucrări de apărare de mal parțiale, dar și sectoare mari neamenajate. În 

ansamblu, localitățile situate pe Bistrița Ardeleană în aval de acumularea Colibița nu 

sunt apărate de diguri continui, porțiunile de dig fiind amenajate doar în dreptul 

localităților și în imediata vecinătate. În situația producerii unor inundații, în comună 

sunt afectate 2 poduri rutiere, 1 pod C.F., 3 km D.C., 97 case de locuit și 190 ha teren 

arabil. 

• apa din fântânile sătești amplasate de regulă în curtea gospodăriilor, în apropiere de 

depozitul propriu de gunoi de grajd sau de latrine sunt afectate de poluarea cu 

indicatori specifici; 

• efecte distructive înregistrate ca urmare a curgerii în regim torențial a apelor; 

• poluarea resurselor de apă subterană și de suprafață. 

3. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI  

Se vor ține cont de zonele de protecție a cursurilor de apa ,conform Legii apelor nr. 

107/1996 cu modificările și completările ulterioare ( H.G. nr. 83/1997, H.G. nr. 948/1999, 

Legea nr. 192/2001, O.U.G. nr. 107/2002, Legea nr. 404/2003, Legea nr. 310/2004, Legea nr. 

112/2006, O.U.G. nr. 12/2007, O.U.G. nr. 130/2007). 

Lățimea zonei de protecție în jurul lacurilor de acumulare: 



 

• între Nivelul Normal de Retenție și cota coronamentului. 

Lățimea zonei de protecție în lungul cursurilor de apă: 

• în funcție de lățimea cursului de apa 

Se vor efectua lucrări de regularizare, apărări de mal pe cursurile râurilor pentru a stopa 

efectul acestora și a preveni fenomenul de instabilitate cauzat de acestea. Pentru 

diminuarea efectelor inundațiilor se recomandă reamenajarea hidrotehnică și execuția de 

podețe dimensionate corespunzător, funcție de volumul precipitațiilor calculat pentru 

perioadele cu volume excepționale. 

• Realizarea unor lucrări de extindere a digurilor existente și între localități, 

regularizarea albiilor și consolidări de maluri în lungul albiei Bistriței Ardelene cu 

scopul scoaterii de sub influența inundațiilor a zonelor locuibile și terenurilor agricole 

din zona de luncă; 

Lucrări hidroedilitare propuse pe teritoriul comunei Josenii Bârgăului: 

• dirijarea controlată a apelor meteorice; 

• realizarea canalelor de desecare; 

• lucrări de regularizare a cursurilor de apă ce străbat teritoriul comunei; 

• lucrări de amenajare a râpelor și a văilor torențiale; 

• consolidări de maluri de-a lungul pâraielor. 

Lucrări necesare pentru apărarea împotriva inundațiilor și eroziunii versanților: 

• executarea de lucrări hidrotehnice pentru apărare împotriva inundațiilor (diguri de 

protecție şi exploatare); 

• lucrări de amenajare a terenului cu alunecări prin eliminarea excesului de apă; 

• lucrări de execuție a canalelor de evacuare a apelor, plantații de protecție; 

• regularizarea scurgerilor pe versanți şi dirijarea spre emisarii naturali; 

• reducerea scurgerii rapide în bazinele de recepție prin lucrări de împăduriri, acoperiri 

cu vegetație, amenajare torenți; 

• conservarea cursurilor naturale şi reducerea lucrărilor de îngrădire a scurgerii 

naturale a cursurilor de suprafață; 

• lucrări locale de apărare împotriva inundațiilor; 

• îmbunătățirea prognozelor inundațiilor şi a monitorizării acestora; 



• îmbunătățirea planurilor de acțiune şi intervenție în caz de calamități naturale; 

• sistematizarea verticală a terenului astfel încât apele meteorice să se evacueze rapid 

fără a afecta proprietățile învecinate. 

  



 

ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE  

1. SITUAȚIE EXISTENTĂ  

Dezvoltarea activităților socio-economice de la nivelul comunei, precum și calitatea vieții 

cetățenilor este în mare măsură datorată gradului de accesibilitate la serviciile de utilități 

publice. 

În prezent, comuna Josenii Bârgăului dispune de rețea de alimentare cu apă și de un sistem 

de colectare ape menajere uzate. 

Alimentare cu apă  

Comuna Josenii Bârgăului beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă, 

parțial, în satele Mijlocenii Bârgăului și Josenii Bârgăului și în lucru în satele Strâmba și Rusu 

Bârgăului. Sistemul public este administrat de S.C. "AQUABIS" S.A., având o lungime totală 

de 23,8 km, la nivelul anului 2019 . 

Canalizare  

În comuna Josenii Bârgăului, există rețea de canalizare menajeră, iar, în satele Rusu Bârgăului și 

Strâmba, se află în lucru. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare, la nivelul anului 

2019, era de 21 kilometri.  

Apele pluviale sunt colectate prin rigole stradale, scurgerea apelor făcându-se spre 

terenurile agricole limitrofe. 

2. DEFICIENȚE  

• grad redus de acoperire a rețelei de alimentare cu apă; neexploatarea unor surse 

subterane de apă; 

• utilizarea în scop potabil a apei de izvor necorespunzătoare prin exploatarea 

izvoarelor, a apei de suprafață, a apei freatice (subterane) fără posibilitatea controlului 

sanitar al apei furnizate; 

• degradarea și ineficacitatea capacităților de epurare a apelor uzate provenite din 

zootehnie; 

3. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI  

Zona rurală din România prezintă o importanță deosebită din punct de vedere social, 

economic și din punct de vedere al diversității resurselor naturale și umane pe care le dețin. 

Dezvoltarea economico-socială a zonelor rurale este ireproșabil conectată cu îmbunătățirea 

infrastructurii tehnico-edilitare existente și a serviciilor de bază. 



Pentru îmbunătățirea calității vieții un factor determinant îl constituie modernizarea și 

extinderea infrastructurii fizice rurale de bază, care influențează direct dezvoltarea 

activităților sociale, culturale, economice și crearea de oportunități ocupaționale. 

Când vorbim despre nivelul întregii țări înțelegem că este necesar un efort financiar susținut 

pentru a ridica nivelul de trai al populației. Acest nivel se poate crește doar prin crearea 

unor condiții de confort minime ,asigurând normele optime igienico-sanitare și normele de 

protecția mediului. De obicei obținerea acestor condiții depinde de execuția unor lucrări de 

infrastructură tehnico-edilitară adecvată atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ. 

Recomandări 

Amplasamentul rețelelor de alimentare cu apă și canalizare este în strânsă legătură cu 

strategia de dezvoltare urbanistică la nivelul fiecărei aglomerări. Alegerea amplasamentelor 

în cazul stațiilor de tratare și epurare se face, de regulă, în funcție de următoarele elemente: 

• corelarea distanțelor intre amplasamentele SEAU, sistemele de colectare și emisar, 

în cazul sistemelor de canalizare; 

• condițiile geologice și hidrogeologice; 

• riscul de inundabilitate; 

• distanța față de infrastructura rutieră existentă pentru facilitarea accesului; 

• distanța între ariile construite; 

• indicatorii de calitate ai emisarilor, în cazul stațiilor de epurare; 

• zone cuprinse în ariile protejate sau destinate altor obiective 

În ceea ce privește calitatea apelor uzate evacuate în emisari, aceasta trebuie sa fie 

conformă cu prevederile Normativului NTPA 001-2007, care a transpus Directivele UE. 

Proiectarea și construcția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare trebuie să fie în 

concordanță cu legislația națională și a UE de mediu în vigoare și ca urmare, trebuie să se 

elaboreze o evaluare a impactului asupra mediului (EIA) pentru toate activitățile. 

ALIMENTAREA CU ENRGIE ELECTRICĂ  

1. SITUAȚIE EXISTENTĂ  

Comuna Josenii Bârgăului este alimentată cu energie electrică din Sistemul Energetic 

Național, sistemul public deservind un număr de 1534 gospodării din localitate, un procent 

de 0,04 % dintre acestea fiind neelectrificate . 

UAT Josenii Bârgăului: 



 

• linii de înaltă tensiune – 9.2 km 

• linii de medie tensiune – 18,259 km  

• Loc. Josenii Bârgăului - linii de joasă tensiune - 13.76km 

• Loc. Mijlocenii Bârgăului - linii de joasă tensiune – 16.92 km 

• Loc. Rusu Bârgăului – linii de joasă tensiune – 9.88 km  

• Loc. Strâmba – linii de joasă tensiune – 15.48 km 

Apariția unor locuințe noi pe raza comunei Josenii Bârgăului presupune amenajări 

suplimentare a rețelelor electrice existente . 

Luând în considerare perspectivele de dezvoltare socio-economică a comunei, se impune 

extinderea, întreținerea sau redimensionarea echipamentelor pentru a susține creșterea 

consumului de energie electrică și de a facilita accesul tuturor gospodăriilor aparținătoare 

comunei Josenii Bârgăului. 

Gradul de civilizație a unei localități poate fi determinat de infrastructura iluminatului 

public. În comuna Josenii Bârgăului, rețeaua de iluminat public asigură iluminatul pe 

principalele drumuri din localitățile componente. Rețeaua electrică de iluminat public este 

susținută de stâlpi de beton și este alimentată prin posturile de transformare  

Iluminatul public are un rol important în buna funcționare și dezvoltare a comunei tocmai de 

acea a fost unul dintre proiectele recent demarate de conducerea comunei.  

Sistemul actual de iluminat public din comuna Josenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, 

acesta a fost modernizat prin introducerea tehnologiei LED în proporție de 70 % . 

DISFUNCȚIONALITĂȚI  

• se impune extinderea rețelei de energie electrică și în zonele cu noi construcții de 

locuințe; 

2. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI  

Pentru reglementarea sistemului de alimentare cu energie electrică sunt prevăzute 

următoarele recomandări în proiectarea și execuția lor: 

• se recomandă ca documentațiile de proiectare să cuprindă soluții preponderent 

subterane , mai puțin aerian; 

• se vor evita variante cu branșamente provizorii, având prioritate și importanța 

crescută soluțiile definitive 

• se recomandă executarea în timp cu construirea de noi locuințe și construcții noi 

posturi de transformare pentru a acoperii puterile instalate. 



Se va extinde rețeaua existentă de iluminat public, mărindu-se gradul de acoperire al tramei 

stradale si a altor zone de interes public. 

În zonele nou construite este recomandat construirea tronsoanelor de iluminat public în 

concomitent cu realizarea structurii rutiere și a celorlalte tipuri de utilități subterane, pentru 

a evita situațiile de avarii care pot apărea în execuții necorelate între activități. 

Pentru realizarea sistemului de iluminat proiectat, se vor utiliza aparate de iluminat 

independente, cu panouri solare fotovoltaice, cu surse LED-uri de mare putere, montate pe 

stâlpi metalici ornamentali, în fundații de beton. 

Avantajele acestor aparate de iluminat: 

• sunt realizate să funcționeze fără alimentare externă cu energie electrică 

• funcționează tot timpul anului, în orice condiții de climă 

• emisie zero de CO2 

• nu necesită întreținere curentă 

• sunt echipate cu stâlpi de susținere şi cu tehnologie LED de mare putere 

• sunt sisteme complet automatizate şi independente 

• nu necesită lucrări de săpături pentru cabluri 

• componentele sunt integral reciclabile, fără elemente chimice cu potențial negativ 

asupra mediului. 

  



 

TELECOMUNICAȚII  

1. Situație existentă  

Spațiul rural a avut parte de o dezvoltare limitată a tehnologiei informațiilor și 

comunicațiilor acesta constituind un obstacol în tranziția spre economia cunoașterii. În 

momentul de fața unde accentul pe digitalizare este extrem de puternic fiecare comună ar 

trebui să dispună de infrastructura necesară pentru un acces facil la informații. 

Dezvoltarea comunității este într-o relație de interdependență cu facilitarea pe piață a 

accesului la informație. Motiv pentru care infrastructura de comunicații are un rol la fel de 

important precum dezvoltarea infrastructurii de bază. 

Telefonie și poștă 

La nivelul comunei Josenii Bârgăului, populația beneficiază de un acces foarte bun la 

serviciile de comunicații, fiind disponibile serviciile principalilor operatori naționali de 

telefonie fixă și mobilă. 

Racordarea la rețeaua telefonică este realizată prin centrale automate din centrul 

localităților comunei, asigurând întreg necesarul de legături telefonice cu capacitatea de 

deservire a solicitanților. 

Principalul operator de telecomunicații este RCS - RDS, care furnizează atât servicii de 

telefonie fixă și mobilă, cât și televiziune și acces la internet. 

Alți operatori de telecomunicații la nivelul comunei Josenii Bârgăului: VODAFONE, ORANGE, 

DIGI și TELEKOM. 

Operatorii de telefonie mobilă au acoperire aproape în totalitate în zona comunei Josenii 

Bârgăului, motiv pentru care semnalul este bun. 

În ceea ce privește serviciile poștale, acestea sunt asigurate de Poșta Română, ce deține un 

oficiu și în comuna Josenii Bârgăului. 

Radio, televiziune și internet 

Radioul și Televiziunea pe teritoriul comunei sunt bine reprezentate la fel și serviciile TV prin 

cablu și serviciile de internet și transmisii date. În ceea ce privește gradul de acoperire al 

serviciilor de transfer de date și internet acesta nu este suficient datorită creșterii 

infrastructurii specifice. 

2. Concluzii și recomandări  

DISFUNCȚIONALITĂȚI 

• cereri de instalare de noi posturi telefonice neonorate; 



• existența cablurilor de telecomunicații (telefonice, cablu TV) pozate aerian, pe 

fațadele clădirilor sau pe stâlpii rețelelor electrice. 

• vulnerabilitatea rețelelor amplasate aerian la condițiile climaterice turbulente, 

intemperii sau diverse situații critice, inclusiv acte de distrugere, stări de fapt ce pot 

determina și produce daune și/sau avarii grave asupra rețelelor. 

În comuna Josenii Bârgăului, dezvoltarea telecomunicațiilor se va realiza în conformitate cu 

planurile de dezvoltare ale firmelor ce dețin rețelele de telecomunicații. 

Pentru captarea programelor TV, locuitorii comunei Josenii Bârgăului pot alege diverse 

posibilități: 

• antene proprii; 

• centru captare și retransmisie prin cablu; 

• televiziune digitală prin satelit. 

Execuția și proiectarea lucrărilor de telecomunicații se va face numai de către specialiști 

autorizați în domeniu. 

Proiectele de modernizarea și dezvoltare în domeniul telecomunicațiilor vor fi inițiate și 

finanțate de societățile comerciale deținătoare, cu acordul autorității administrative locale. 

Autorizarea oricărei construcții sau extinderi, amplasată în apropierea instalațiilor de 

telecomunicații (cabluri, stații emisie – recepție, piloni antena etc), Primăria Josenii 

Bârgăului va solicita AVIZUL de amplasare emis de societățile ce dețin respectivele instalații 

de telecomunicații. 

O măsură necesară în momentul înlocuirii instalațiilor existente se va face numai atunci 

când nu se găsește o soluție judicioasă de protecție în condițiile menținerii lor  

Această măsură nu se referă la soluțiile prin care reorientările de legături, comasările de 

linii, scurtările de traseu conduc la desființarea de pe terenurile de construcții sau agricole a 

unor linii aeriene cu lungime totală mai mare decât a cablurilor pe care le înlocuiesc. 

De asemenea, soluția abandonării cablurilor interurbane existente se poate admite numai în 

cazuri excepționale şi se aplică numai cu avizul ministerelor interesate. 

ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ  

1. Situație existentă  

Comuna Josenii Bârgăului nu beneficiază de un sistem centralizat de alimentare cu energie 

termică. Costurile unei astfel de infrastructuri sunt cu mult peste măsura și bugetul local al 

unei comune precum Josenii Bârgăului. Locuitorii comunei utilizează sisteme individuale 



 

bazate pe combustibili lichizi, solizi (lemn, cărbune, petrol), gazoși (butelii cu gaze lichefiate) 

și energie electrică. 

Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Comunei Josenii 

Bârgăului a înregistrat în anul 2021 un număr de 35 de dosare pentru acordare ajutor de 

încălzire a locuinței 

Datorită utilizării sistemelor clasice de alimentare cu energie termică se înregistrează un 

nivel scăzut al gradului de performanță atât randamentul cât și gradul de protecția mediului. 

2. Disfuncționalități  

• lipsa în general a instalațiilor de încălzire individuală cu centrale termice proprii în 

spațiile social-culturale duce la reducerea substanțială a confortului. 

• aprovizionarea neritmică; cantități insuficiente şi dificultăți în transport a 

combustibililor solizi (lemn) şi a buteliilor de aragaz 

3. Concluzii și recomandări 

În comuna Josenii Bârgăului neexistând rețea de alimentare cu energie termică încălzirea 

construcțiilor existente și prepararea apei calde se face local pe bază de combustibil solid 

(lemne, cărbuni), lichid (motorină, petrol), gaze petroliere lichefiate și energie electrica. 

Așadar, este de datoria administrației locală să urmărească implementarea unor soluții 

tehnice care să asigure accesul la astfel de servicii care conferă pe de o parte, condiții 

decente de viață și de muncă comunității locale și satisfacerea nevoilor sociale ale acestora 

și, pe de altă parte, conservarea resurselor primare, protecția și conservarea mediului, fără a 

afecta echilibrul ecosferei și accesul generațiilor viitoare la resursele energetice primare. 

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 

1. Situație existentă  

Comuna Josenii Bârgăului nu dispune de o rețea centralizată de distribuție și furnizare gaz, 

dar un proiect de Înființare distribuție de gaze naturale în comuna Josenii Bârgăului este în 

stadiul de Studiu de fezabilitate. 

2. Concluzii și recomandări  

Rețeaua de alimentare cu gaze naturale este absolut necesară, fiecare locuință trebuie să 

aibă propriul sistem de alimentare cu energie termică utilizată pentru încălzire , prepararea 

apei calde, menajere , prepararea hranei și utilităților tehnologice . 

Deoarece intravilanul comunei își diversifică construcțiile existente și propuse se impune ca 

fiecare consumator să aibă propriul sistem de alimentare cu energie termică, utilizată 



pentru încălzire, prepararea apei calde , menajere, prepararea hranei și utilizării tehnologice 

(unde este cazul). Existența rețelei de distribuție a gazelor naturale este absolut necesară. 

  



 

SURSE REGENERABILE DE ENERGIE  

1. Potențial solar  

Radiația solară pe teritoriul României atinge valori maxime în luna iunie (1,49 KWh/m2/zi) și 

valori minime în luna februarie (0,34 Kwh/m2/zi). Așadar potențialul solar poate fi valorificat 

sub formă de căldură sau electricitate prin intermediul panourilor termice sau a panourile 

fotovoltaice . 

Pornind de la datele disponibile, s-a întocmit harta cu distribuția în teritoriu a radiației 

solare în România. Harta cuprinde distribuția fluxurilor medii anuale ale energiei solare 

incidente pe suprafața orizontală a teritoriului României. Sunt evidențiate 5 zone, 

diferențiate prin valorile fluxurilor medii anuale ale energiei solare incidente. 

Conform hârții potențialului solar al României, comuna Josenii Bârgăului dispune de 1290-

1330 KWh/mp/an, suficient pentru a lua în considerare potențialul solar în vederea utilizării 

energiei solar termale şi solar fotovoltaice produsă din surse regenerabile. 

2. Potențial eolian  

Potențialul eolian se poate valorifica prin intermediul instalațiilor eoliene (turbine eoliene) 

după acea fiind transformată în energie electrică sau mecanică. 

Energia eoliană este o sursă de energie regenerabilă, dar care este intermitentă, având 

variații atât pe perioada unei zile, dar și a anotimpului sau anului. 

Conform hârții potențialului eolian al României, comuna Josenii Bârgăului deține un 

potențial mediu de exploatare a resurselor eoliene datorită vitezei medii a vântului (4-6 

m/s), investiția putând fi considerată rentabilă, având în vedere că viteza minimă a vântului 

care determină punerea în mișcare a unei centrale trebuie să fie de minim 3,5m/s. 

3. Potențial  de biomasă  

Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor şi reziduurilor din agricultură, 

inclusiv substanțele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, precum şi partea 

biodegradabilă a deșeurilor industriale şi urbane. 

Valorificarea energetică a biomasei se poate realiza prin: 

• Arderea directă cu generare de energie termică. 

• Arderea prin piroliză, cu generare de singaz (CO + H2). 

• Fermentarea, cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH)- în cazul 

fermentării produșilor zaharați; biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul, în amestec cu 

benzina, poate fi utilizat în motoarele cu combustie internă. 



Comuna Josenii Bârgăului, prin administrarea suprafețelor verzi și forestiere pe care le 

deține, poate să beneficieze de valorificarea energetică a biomasei atât din punct de vedere 

al potențialului cât şi al posibilităților de utilizare. 

4. Concluzii și recomandări  

Având în vedere expunerea solară a comunei Josenii Bârgăului, este oportună investiția de 

montare de panouri solare pentru clădirile administrative, școli, grădinițe, etc., care pot 

asigura un grad ridicat de independență energetică a acestor obiective, precum şi reducerea 

cheltuielilor aferente producerii agentului termic sau electric. 

Avantajele panourilor solare pentru obținerea agentului termic : 

• Funcționează indiferent de temperatura exterioara, chiar şi iarna; 

• Tuburile vidate oferă performanțe bune şi pe timp înnorat, fiind capabile să capteze 

radiațiile infraroșii care pătrund prin nori; 

• Datorită izolației foarte bune oferită de vid, panourile funcționează chiar şi în condiții 

de temperatură scăzută (pana la -20 grade Celsius); 

• Panoul funcționează in continuare chiar daca unul sau mai multe tuburi se sparg; 

• Tuburile avariate sunt ușor de schimbat; 

• Oferă eficienta energetica tot timpul anului şi asigura costuri zero cu combustibili 

convenționali pentru cel puțin 5 luni pe an; 

• Energia oferita de panouri este energie ecologica şi nu poluează mediul înconjurător; 

În paralel cu panourile solare se pot folosi şi panouri fotovoltaice care transformă energia 

luminoasă din razele solare direct în energie electrică, energie care poate suplini necesarul 

de electricitate din școli sau instituții şi care nu poluează mediul înconjurător fiind în 

concordanță cu obiectivele propuse prin prezenta strategie, asigurând totodată şi 

securitatea energetică impusă prin politica energetică a UE. 
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