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Rada Okręgu – adres: Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Piata Petru Rares, nr.1 , RO 420080            

Nr. Tel: +(40) 263 231474, 263 215503, Fax:   0263/214750, E-mail: cjbn@cjbn.ro 

 

Oferta kooperacyjna dla inwestorów zagranicznych 

1. Sektory gospodarki: 

- górnictwo metali nieżelaznych (oparte na istniejących zasobach cynku, ołowiu 

i innych metali nieżelaznych); 

- projekty infrastruktury transportowej (drogi okręgowe i gminne, dodatkowa 

inwestycja to rozbudowa pasa startowego lotniska czarterowego Bistrita-Unirea); 

- sektor przemysłowy: 

o ogólna produkcja przemysłowa: wytwarzanie kompletnych struktur ze stali 

spawalnej, produkcja koparek, urządzeń wykorzystywanych dla ochrony 

środowiska, chłodnice aluminiowe dla przemysłu motoryzacyjnego, produkcja 

akumulatorów i przewodów do aut, wytwarzanie izolowanych 

i nieizolowanych przewodników elektrycznych, blach i taśm 

galwanizowanych, artykułów PVC, rur i stolarki PVC, rur polietylenowych dla 

wody i gazownictwa oraz opakowań ciśnieniowych z polietylenu; 

o przemysł drzewny: przetwórstwo drewna, w tym produkcja mebli oraz domów 

drewnianych, systemy brykietowe, paliwo typu „green fuel”; 

o przemysł lekki: produkcja przędzy akrylowej, dzianin i tekstyliów; 

o przemysł spożywczy: produkcja pieczywa i makaronu, przetwórstwo mleczne, 

przetwórstwo mięsa; 

- stała bezpośrednia współpraca pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami 

z okręgu Bistrita-Nasaud z podmiotami z innych krajów; 

- system przyciągania inwestorów do tworzonego Parku Przemysłowego Bistrita City 

(Bystrzyca). Tereny inwestycyjne będą w pełni uzbrojone: woda, kanalizacja, 

elektryczność, telekomunikacja, drogi. Oferty dzierżawy i wynajmu będą bardzo 

atrakcyjne, możliwy będzie też zakup działek; 

- projekty kooperacyjne w dziedzinie turystyki (sprawdzenie stanu źródeł wód 

mineralnych o wysokich właściwościach zdrowotnych i modernizacja infrastruktury 

hotelowej w ośrodku Sangeorz-Bai, rozszerzenie oferty turystyki rekreacyjnej 

w regionie Colibita i Piatra Fantanele, rozszerzenie oferty zakwaterowania w ośrodku 

Baile Figa); 

- kooperacja w sektorze rolnictwa ekologicznego (oszacowanie potencjału nieużytków 

rolnych w okręgu Bistrita-Nasaud; aktywność na polu badań i rozwoju (R&D) 

z ośrodkiem badawczym Orchards w Bystrzycy – innowacyjna forma działalności 

w północno-zachodniej części kraju); hodowla zwierząt (chów, przetwórstwo 

produktów zwierzęcych, doskonalenie metod hodowli, także z wykorzystaniem 

genetyki – w tej dziedzinie region prężnie współpracuje z ośrodkami w Szwajcarii); 
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leśnictwo (ochrona zasobów leśnych z wykorzystaniem bogatych doświadczeń 

państwowych uczelni o tym profilu); 

- projekty promujące i wprowadzające do użycia energię odnawialną; 

- utworzenie parku przemysłowo-rolniczego w Lechinta, okręg Bistrita-Nasaud; 

- promowanie równowagi ekologicznej i ochrony środowiska; 

- organizacja corocznego forum ekonomicznego dla firm i organizacji z regionów 

partnerskich, okręgu Bistrita-Nasaud oraz gości z zagranicy; 

- inwestycje w projekty kooperacyjne wszelkiego typu, tworzenie miejsc pracy. 
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