Charakterystyka okręgu administracyjnego Bistrita-Nasaud
1. Ogólne informacje
Region administracyjny Bistrita-Nasaud położony jest w północnej części Rumunii, graniczy
z okręgami: Maramures od północy, Suceava od wschodu, Mures na południu i Cluj na
zachodzie. Powierzchnia okręgu wynosi 5355 m2, mieszka tu 316.834 mieszkańców. Okręg
składa się z 62 jednostek terytorialnych, w tym stolica administracyjna okręgu Bistrita
(Bystrzyca), 3 miasta (Beclean, Nasaud, Sangeorz-Bai, 58 gmin oraz 235 wsi. Urbanizacja
wynosi 36,5%.

Miasto Bystrzyca to siedziba władz administracyjnych okręgu i zarazem ważny ośrodek
ekonomiczny i kulturalny okręgu. Miasto Nasaud charakteryzuje dobrze rozwinięty przemysł
tekstylny i tworzyw sztucznych. Miasto Beclean to ważny węzeł transporty kolejowego,
znany także z przemysłu metalurgicznego. Miasto Sangeorz-Bai to popularny ośrodek
turystyczny ze zdrowotnymi źródłami wody mineralnej.
Ze względu na położenie geograficzne, okręg przecinają ważne szlaki komunikacyjne dla
całego regionu Transylwanii, łączące Moldovę i Maramures – najbardziej znana jest
europejska droga E 58. Główne stacje kolejowe to Beclean, Saratel i Salva. Jeżeli chodzi o
transport lotniczy, region ten położony jest w odległości 125 km od międzynarodowego
lotniska Cluj-Napoca oraz 100 km od Targu Mures.
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2. Warunki geograficzne
Ukształtowanie terenu okręgu jest zróżnicowane, miejscami płaski w rejonie Równiny
Transylwańskiej, jednak okrążony przez pasma Karpat Wschodnich. Większą część regionu
zajmują wzgórza, szczególnie widoczne w środkowej i zachodniej części okręgu. Sieć
hydrologiczna jest dobrze rozwinięta, główną rzeką jest Somesul Mare; można spotkać tu
także kilka jezior pochodzenia polodowcowego, np. Lala Mare czy Lala Mica w górach
Rodnei oraz Taul Zanelor w górach Calimani. Bardzo ważne znaczenie dla okręgu ma
występowanie tutaj wód mineralnych – szczególnie w okolicach Sangeorz-Bai, Anies, Valea
Vinului, Sant i innych. Pod względem klimatycznym okręg leży w strefie umiarkowanej
kontynentalnej, średnia roczna suma opadów wynosi 680 mm. Lasy zajmują ponad 35%
powierzchni okręgu i są bardzo ważnym zasobem dla przyszłego rozwoju regionu.
3. Gospodarka
Pod koniec zeszłego roku statystyki wykazywały funkcjonowanie 7.024 podmiotów
gospodarczych na terenie okręgu, 481 z nich to spółki z udziałem kapitału zagranicznego –
przeważają w tym wypadku inwestorzy włoscy (28%) i niemieccy (22%). Liczba ludności w
wieku produkcyjnym wynosi ok. 127000, odsetek bezrobotnych to 4.2% a produkt krajowy
brutto na mieszkańca przekracza 4000 euro. Gospodarka regionu wspierana jest przez lokalną
Izbę Przemysłowo-Handlową.
a) Przemysł:
Główne gałęzie przemysłu okręgu to:
- produkcja przewodów, kabli i lizolowanych oraz nieizolowanych przewodników dla
przemysłu motoryzacyjnego;
- produkcja chłodnic aluminiowych dla motoryzacji;
- produkcja akumulatorów samochodowych;
- produkcja maszyn, koparek, urządzeń wykorzystywanych dla ochrony środowiska,
konstrukcji stalowych, drutów, blach i taśm galwanizowanych, konstrukcji
metalowych;
- produkcja elementów z PVC oraz polietylenu
- przetwórstwo drewna, produkcja mebli i domów drewnianych;
- produkcja przędzy akrylowej, dzianin i tekstyliów;
- produkcja paneli kompozytowych i konstrukcji stalowych;
- produkcja pieczywa i makaronu, produktów mleczarskich i mięsnych;
- budownictwo i instalacje.
b) rolnictwo i leśnictwo
Użytki rolne okręgu Bistrita-Nasaud zajmują ok. 56% powierzchni prowincji, głównie są to
pastwiska i łąki. Większość ziemi jest w rękach prywatnych. Taka struktura własności
determinuje główny rodzaj działalności rolniczej – rozwój hodowli. Największa powierzchnia
ziemi uprawnej leży w południowej części okręgu. Większa część płodów rolnych, produktów
roślinnych i zwierzęcych przetwarzana jest w lokalnych przedsiębiorstwach. Okręg BistritaNasaud nastawiony jest również na rolnictwo ekologiczne. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy w
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Bystrzycy zajmuje się badaniem szczególnie drzew owocowych, rozwija nowe odmiany
jabłek, gruszek, śliwek, wiśni i czereśni oraz pracuje nad ulepszeniem metod uprawy.
c) Handel, usługi i turystyka
Sprzedaż detaliczna realizowana jest głównie przez firmy prywatne. Do towarów
eksportowych należą: narzędzia przemysłowe, tekstylia, produkty z drewna w tym meble,
artykuły z tworzyw sztucznych, żywy inwentarz oraz produkty pochodzenia zwierzęcego.
Sektor usług reprezentowany jest przez usługi o charakterze przemysłowym, budowlanym,
transportowym. Ponadto świadczone są tu usługi komunalne, pocztowe, komunikacyjne,
finansowo-bankowe. Większość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w
sektorze ekonomicznym to prywatni przedsiębiorcy. Usługi bankowe zapewnia obecność w
każdym mieście okręgu filii głównych banków działających w Rumunii. Turystyka należy do
wiodących sektorów okręgu, ze względu na walory naturalne regionu i rozwiniętą
infrastrukturę. Potencjał turystyczny okręgu nie został jeszcze jednak w pełni wykorzystany.
W górach turyści mogą korzystać z pełnej infrastruktury wypoczynkowej. W okręgu działa
ponad 20 ośrodków turystycznych, w tym 11 hoteli.
d) Możliwości inwestycyjne
Lokalizacja geograficzna okręgu, tutejsze ulgi i warunki socjo-ekonomiczne stwarzają
możliwości dla inwestorów:
- znaczący potencjał turystyczny, jeszcze nie w pełni wykorzystany, wody mineralne w
Sangeorz-Bai, solanki z regionów Bistrita i Figa czy wyjątkowy mikroklimat i jeziora w
Colibita; rozwój agroturystyki w Dolinach Ilvei, Sargaului, Anies i Salautei, rozwój ośrodków
spa w Sangeorz-Bai, Figa i Colibita, turystyka górska i miejsca do uprawiania sportów
ekstremalnych, mityczna kraina Draculi. Inne przyszedłem inwestycje turystyczne obejmują:
budowę centrum turystyczno-wypoczynkowego w pobliżu miasta Bystrzyca, nowy park spa
w Dumitrze, skansen i muzeum średniowiecznego dziedzictwa kulturalnego i utworzenie
tematycznych tras turystycznych.
- potencjał rolniczy oferujący możliwości rozwoju systemu mikro farm w sektorze
hodowlanym i przetwórstwo otrzymanych produktów, uprawa winorośli i owoców z ich
przetwórstwem. W okręgu rośnie wiele roślin miododajnych – są więc możliwości rozwoju
pasiek.
- znaczna powierzchnia lasów w okręgu jest walorem ze względu na możliwość rozwoju
myślistwa, zbieractwa owoców leśnych oraz grzybów.
- tereny okręgu są idealne pod uprawę ziół leczniczych ze względu na minimalne
zanieczyszczenie środowiska.
- rozwój małych form przedsiębiorczości oraz rękodzielnictwa, w tym przetwarzanie wełny,
garncarstwo, składanie mebli, garbarstwo, przetwórstwo owoców i warzyw według
tradycyjnych receptur.
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- wyjątkowo dobrze rozwinięty przemysł drzewny – także w formie małych działalności
gospodarczych (wytwarzanie mebli, rękodzieło).
- współpraca przedsiębiorstw i inwestycje w przemyśle spożywczym, lekkim i
elektrotechnicznym, budowie maszyn i przetwórstwie tworzyw sztucznych.
- pozostałe obszary, w których można tu inwestować: energia odnawialna (systemy
fotowoltaiczne, wiatr, biomasa, woda); kultywacja nieużytków.
4. Kultura
Bistrita-Nasaud to okręg bogaty w obiekty kultury jak muzea czy galerie sztuki.
Organizowane są tu także regularnie międzynarodowe festiwale, wystawy oraz inne imprezy
kulturalne.
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