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JUDEȚUL
BISTRIȚA NĂSĂUD

Localizare
Suprafaţa: 5.355,2 kmp. Numărul oraşelor: 4, dintre care 

un municipiu – Bistriţa.
Numărul comunelor: 58, Numărul satelor: 235

Judeţul Bistriţa-Năsăud este situat în partea de Nord a 
României, fiind încadrat de judeţele: Maramureş la Nord, 
Suceava la Est, Mureş la Sud şi Cluj la Vest.

Reşedinţa judeţului este municipiul Bistriţa, alte centre 
urbane importante fiind: Beclean, un important nod de cale 
ferată, Năsăud, vechi centru cultural, şi Sângeorz-Băi, staţiune 
balneoclimaterică cu izvoare de ape minerale terapeutice.

Relieful
Teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud prezintă un relief variat 

şi complex, dispus sub forma unui amfiteatru natural cu 
deschidere în trepte către Podişul Transilvaniei, conturându-se 
trei zone de relief: zona montană, zona dealurilor și zona de 
luncă.

Zona montană, cuprinde o o parte din munţi din Carpaţii 
Orientali, grupa nordică şi mijlocie, în care intră masivele Ţibleş, 
Rodna, Suhard, Bârgău şi Călimani; zona de deal, care ocupă 
partea centrală şi de Vest a judeţului şi aproximativ 75% din 
suprafaţa sa; zona de luncă, ce însoţeşte cursurile principalelor 
râuri, în principal al Someşului Mare şi afluenţilor săi.

Publicație apărută în cadrul Proiectului ORIZONT 2020, SALSA  
(Small Farms, Small Food Bussinesses and Sustainable Food Security- 
Fermele mici, afacerile mici din domeniul hranei și securitate 
sustenabilă a hranei)



Reţeaua hidrografică a judeţului este axată pe râul 
principal Someşul Mare, lungimea totală a acestei reţele 
însumând aproximativ 3.030 km. Pe teritoriul judeţului există 
câteva lacuri şi bălţi cu geneză diferită: lacurile glaciare din 
Munţii Rodnei (Lala Mare, Lala Mică), bălţile sărate de la 
Mintiu, Pinticu Tecii, Sărata, Sărăţel.

Lacurile naturale sunt prezente doar în zona Munţilor 
Călimani şi Rodnei şi sunt de origine vulcanică. Dintre lacurile 
cu importanţă economică fac parte: lacul de la Colibiţa 
(amenajare hidroenergetică) şi lacurile de la Budurleni şi 
Manic (amenajări piscicole).

Context social 
Gradul de urbanizare al judeţului este de 36,7%. Numărul 

persoanelor din mediul urban este de 104.970, iar al celor din 
mediul rural 181.255. Bistriţa-Năsăud se numără printre cele 
11 judeţe ale ţării în care populaţia rurală reprezintă peste 
două treimi din populaţia stabilă a judeţului (63,3%).

Personalităţi marcante, dintre care îi amintim pe George 
Coşbuc, Andrei Mureşanu, Liviu Rebreanu, Grigore Moisil, Ion 
Pop Reteganu.

Agricultura
Judeţul Bistriţa-Năsăud dispune de o suprafaţă agricolă 

de 298.922 ha, ceea ce reprezintă 55,8% din suprafaţa 
totală a judeţului.Terenul agricol aparţine în cea mai mare 
parte sectorului privat, iar ponderea o deţin păşunile şi 
fâneţele. Această repartiţie a terenurilor determină structura 

producţiei agricole în care ponderea este deţinută de 
creşterea animalelor. Terenul arabil deţine ponderea cea 
mai însemnată în comunele din zona colinară a Cîmpiei 
Transilvaniei (partea sudica a judeţului).

Pădurile ocupă peste 30% din suprafaţa judeţului, cele 
mai întinse arii de pădure aflându-se în subzonele Rodna, 
Năsăud şi Bârgău. Suprafaţa agricolă a judeţului Bistrita-
Nasaud este de doar 2% din totalul suprafeței de la nivel 
naţional, fapt ce clasează judetul pe locul 28 între judeţele 
ţării.

Per ansamblu, producţia globală agricolă, în 2016, din 
Bistriţa-Năsăud situa judetul pe locul 35 la nivel naţional, în 
sectorul vegetal, şi locul 20 în domeniul zootehniei. Există 
însă o serie de performanţe actuale din agricultură cu care 
judeţul se poate mândri.

În anul 2016, Bistriţa-Năsăud a fost pe locul 4 la efective 
de bovine şi ovine, pe locul 5 la producţia de lapte de oaie 
şi capră, pe locul 6 la producţia de lapte de vacă şi bivoliţă, 
pe locul 7 la producţia de cartofi şi fructe şi pe locul 8 la 
producţia de lână. (sursa: www.rasunetul.ro/vezi-ce-domenii-ale-
agriculturii-este-top-bistrita-nasaud)

La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud sunt două produse 
tradiţionale înscrise în Registrul naţional al produselor 
tradiţionale, respectiv Povila de Bârgău şi Pita cu crumpiri ale 
Asociaţiei AFI PROFAMILIA din Bârgău

Potenţial turistic important îl are şi zona Pasului Tihuţa. 
Alte puncte de atracţie turistică sunt staţiunile Piatra 
Fântânele, Colibiţa, Valea Blaznei, Valea Vinului, Fiad, Cormaia 
şi staţiunea balneoclimaterică Sângeorz – Băi.

Surse info:
www.dozadebine.ro/bistrita-nasaud-scurta-prezentare-a-judetului/
www.primariabistrita.ro/portal/bistrita/portal.nsf/

FF03EE32A876CA72C225798A003F5716/$FILE/STRATEGIA%20DE%20
DEZVOLTARE%20LOCALA%20ACTUALIZATA_2015-2030.pdf

www.portalbn.ro/cj/Strategie%2020142020/STRATEGIA%20
DE%20DEZVOLTARE%20A%20JUDE%C8%9AULUI%20BISTRI%C8%9AA-
N%C4%82S%C4%82UD%20pentru%20perioada%202014-2020.pdf 
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