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Nr. 
crt Titlu proiect Scurtă descriere a obiectivelor 

proiectului 

Data estimativă de 
începere a 

proiectului şi durata 
de  implementare a 

acestuia 

Cost total 
estimativ în 

milioane 
EURO 

(1 EUR=4 LEI)

Grad de 
realizare 

1.  Reabilitarea termica a 
blocurilor in municipiul Bacau 

Cresterea confortului termic si 
reducerea pierderilor de caldura 
(reabilitarea térmica a 
cca. 1000 blocuri) 

2008 
120 LUNI 170 

• Realizat studiu de identificare si 
inventariere blocuri din Mun. Bacau  

• Realizat la 37 blocuri fatade cu termosistem 
• Realizare lucrari de reabilitare térmica la 31 

blocuri, conf OUG 174/2002 ( in curs de 
receptie) 

• Realizat proiectare 34 blocuri (conf. OUG 
18/2009). S-au incheiat contracte  pentru 16 
blocuri. 

• In curs de promovare servicii de proiectare 
pentru 126 blocuri 

2.  
Instalatii mari de ardere si 
sisteme de termoficare in 
municipiul Bacau 

Cresterea capacitatii de producere a 
energiei termice si electrice; 
Reducerea pierderilor de energie 
térmica; 
Aplicatie axa prioritara 3 – POS Mediu 

1. Modernizarea CAF1 în CET2 
2. Instalare grup cogenerare în 

CET1 
3. Reabilitare sta�ie pompare 
4. Reabilitarea re�elei primare de 

distribu�ie 
5. Închidere depozit de zgură �i 

cenu�ă 
6. Asisten�ă tehnică �i 

supervizare 
 

2008 
72 LUNI 64,2 

Aplicatia este evaluată de Ministerul Mediului 
�i Jaspers �i declarată admisibilă. 
In luna noiembrie 2009 va fi inaintata aplicatia 
de finantare a proiectului pentru evaluare 
Comisiei Europene 
O parte din componentele proiectului au fost 
deja demarate. 
 



 

3.  

Construire Baza Sportiva 
(complex de sanatate si cazare, 
sala polivalenta 7.000 locuri, 
centru servicii turistice 100 
locuri, parcari, drumuri de 
acces, amenajari spatii verzi) 

Realizarea unei baze sportive in vederea 
dezvoltarii sportului de performanta 

2010 
36 LUNI 30 

Realizat PUZ. 
Promovarea documentatiei tehnice de executie 
a fost sistata datorita situatiei financiare actuale 

4.  
Imbunatatirea sistemelor de 
alimentare cu apa, colectare si 
tratare a apelor uzate in municipiul 
Bacau 

A. Constructie si reabilitare 
aductiune principala de la 
Poiana Uzului la Bacau 

B. Constructie statie noua de 
tratare a apei brute 

C. Reabilitarea retelelor de 
canalizare din Municipiul 
Bacau 

D. Constructie si reabilitare statie 
de epurare a apelor uzate din 
Municipiul Bacau 

E. Asistenta tehnica, supervizare 
pe parcursul implementarii si 
publicitate 

2006 
48 LUNI 56 

Realizat documentatia tehnico-economica 
100% 
Stadiu executie 65% 

5.  
Reabilitarea, consolidarea, 
modernizarea si dotarea 
institutiilor de invatamant 

Cresterea confortului termic si 
modernizarea infrastructurii 
institutiilor de invatamant 
(cca. 80 u.i.) 

2007 
60 LUNI 45 

S-a intervenit partial la tóate u.i. ( 50%). 
Actiune in derulare 
La 6 obiective noi de investitii au fost finalizate 
documentatiile de proiectare ( 3 gradinite, un 
campus nou, extindere cladire Colegiul “ V. 
Alecsandri”, reabilitare si obiective noi Colegiu  
economic“Ion Ghica”) 
 
 

6.  Construire Spital Municipal Asigurarea de servicii medicale la 
standarde europene 

2007 
48 LUNI 45 In curs de executei: finalizare fundatii si 

suprastructura  

7.  Modernizare Spital de 
Pneumoftiziologie  Bacau 

 

lucrari de interventie constand din 
consolidari si modernizari ale 
corpurilor de cladire apartinand 

2010 
24 LUNI 3 

Documentatie tehnica de executie finalizata; in 
curs de initiere proceduri de promovare a 
contractului de executie lucrari 



spitalului 

8.  Construire locuinte sociale str. 
Teiului si Tipografilor 

Construirea a 5 blocuri destinate 
asigurarii conditiilor de trai pentru 
104 familii cu probleme sociale 

2004 
60 luni 3.7 Lucrari finalizate septembrie 2009 

9.  Reabilitare sisteme de alimentare 
cu apa potabila si canalizare 

Extinderea re�elelor de alimentare cu 
apă �i canalizare, modernizarea 
sta�iei de epurare a Municipiului prin
adăugarea treptei ter�iare (pentru 
conformarea la nórmele de mediu) 
Aplicatie POS mediu - FC 

2006 
72 LUNI 35 

In curs de realizare doc. tehnico-economica la 
nivelul jude�ului. 
Aplica�ia se va trimite la Comisia Europeană 
pentru evaluare în luna decembrie 2009. 

10.  Dezvoltare infrastructura 
drumuri in Municipiul Bacau 

Dezvoltarea infrastructurii de drumuri 
(inclusiv apa si canalizare, sensuri 
giratorii, parcari, reabilitare iluminat 
public) 

2006 
60 LUNI 25 

1.Străzi finalizate şi recepţionate : 52 străzi         
2.Străzi finalizate şi nerecepţionate: 12 străzi    
                              
3.Străzi în execuţie: 10 străzi        
4.Străzi cu lucrări contractate, neatacate:  3 
străzi 
5.Străzi cu proiecte întocmite: 
                                    15 străzi 
6.Străzi în curs de proiectare: 
                                      5 străzi 
7.Parcări cu proiecte întocmite: 2 
8.Parcări propuse pentru proiectare: 16 

11.  
Străzi propuse pentru 
construire sau modernizare în 
perioada 2011-2013 
( 53 străzi ) 

Extindere sau înlocuire reţele de 
alimentare cu apă şi canalizare, 
amenajare trotuare şi carosabil şi 
reabilitare iluminat public. 

2011  
36 luni 20 

 
Nedemarat 

 
 

12.  Plan integrat de dezvoltare urbana
in Municipiul Bacau 

Investitii prioritare: 
1. Modernizare Calea Moinesti 
2. Reabilitare si modernizare centru 
social 
3. Reabilitare centru social pentru 
integrarea tinerilor str. H. Coanda nr. 9 

2009 
48 LUNI 22,4 

Documentatie tehnico-economica realizata. 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană în curs de 
depunere spre evaluare 



4. Locuinte sociale str. H. Coanda nr. 9 
5. Reabilitare urbana str. Mioritei 
6. Reabilitare urbana str. Milcov 
7. Reabilitare Pasaj Letea 
Aplicatie axa 1.1 – POR 

13.  
Managementul integrat al 
deseurilor in municipiul Bacau si 
zonele invecinate 

Modernizarea infrastructurii de mediu 
(deseuri) in municipiul Bacau si 22 de 
comune invecinate; 
Program ISPA – infrastructura de 
 mediu 
 

2009 
16 LUNI 

 
22 Stadiu realizare executie: 70% 

 

14.  Centru expozitional si de afaceri 

Asigurarea spatiilor necesare dezvoltarii 
si dinamizarii mediului de afaceri 
bacauan si regional; 
Program PHARE 2006; 

2008 
24 LUNI 15,77 

Predare amplasament: 25.07.2008 
Ordin de incepere a lucrarilor: 05.08.2008 
Stadiu executie: 50% 
PIF: februarie 2010 

15.  Grup de cogenerare CET 16,3 
MW 

Cresterea capacitatii de producere a 
energiei termice si electrice; 

2006 
24 LUNI 10 Obiectiv realizat 100% 

PIF martie 2008 

16.  
Contorizare energie térmica a 
unitatilor scolare din mun. 
Bacau 

Pentru   optimizarea consumurilor de 
energie térmica,  s-au montat contoare 
de energie térmica la 28 unitati de 
invatamant 

2009 
6 LUNI 0,13 Obiectiv realizat 100%; PIF iunie 2009 

17.  
Reabilitarea retelelor termice 
secundare din mun. Bacau ( 5 
LOTURI, aferente a 26 PT si 
4CT) 

Lucrari destínate reducerii pierderilor de 
energie térmica finantata prin 
Programul POS  

2009 
36 LUNI 50 In curs de executie lucrari la LOT 1; restul 

loturilor in curs de proiectare 

18.  

Dezvoltarea pietii de energie 
térmica – racordarea la SA 
CET a institutiilor publice si a 
imobilelor cu destinatie de 
locuinte 

Lucrari de racordare pentru 36 de 
obiective din mun. Bacau  pentru 
mentinerea pietii de energie  

2009 
36 LUNI 5,8 SF finalizat 

19.  Construire centru de agrement si 
turism padurea Tamas 

Dezvoltarea infrastructurii turistice 
Aplicatie axa 5.2 - POR 

2008 
36 LUNI 10 In curs de elaborare documentatia tehnico-

economica 

20.  Consolidare – reabilitare pod 
rutier peste raul Bistrita 

Consolidare si modernizare 
infrastructura acces peste raul 
Bistrita 

2006 
24 LUNI 10 Obiectiv realizat 100% 

PIF decembrie 2008 

21.  Construirea unui incinerator de 
deseuri periculoase Reducerea poluarii 2008 

12 LUNI 10 

 
 
 
 



Nedemarata 
 
 
 
 

Nr. 
crt Titlu proiect Scurtă descriere a obiectivelor 

proiectului 

Data estimativă de 
începere a 

proiectului şi durata 
de  implementare a 

acestuia 

Cost total estimativ 
în milioane EURO

(1 EUR=4 LEI) 

Grad de 
Realizare 

22.  Pasaj rutier subteran Str.Oituz – 
Str. Stefan Guse 

Asigurarea accesului intre zona centrala 
si cartierul CFR care va permite 
fluidizarea traficului rutier in zona 
Aplicatie axa 2.1 - POR 

2009 
24 LUNI 6,2 

Contract de executie lucrari semnat in 
data de 05.08.2009 cu termen de 
realizare 14 luni 

23.  Reabilitare si modernizare insula 
de agrement 

Dezvoltarea infrastructurii turistice 
Aplicatie axa 5.2 - POR 

2008 
48 LUNI 7 

Documentatie tehnico-economica 
realizată. 
Depunere aplica�ie în luna noiembrie 
2009 pe POR 5.2 

24.  
Reabilitare si modernizare 34 
puncte termice in municipiul 
Bacau 

Reducerea pierderilor de energie 
térmica; 

2007 
12 LUNI 5 Obiectiv realizat 100% 

PIF februarie 2008 

25.  Modernizare Bazin de Inot 

Modernizarea si reabilitarea 
infrastructurii in vederea asigurarii 
conditiilor de organizare a 
competitiilor internationale 

2005 
36 LUNI 5 Obiectiv realizat 100% 

PIF iunie 2008 

26.  Modernizare obiectiv cultural  
“Teatrul de Vara” Dezvoltarea mediului cultural bacauan 2008 

17 LUNI 4 Stadiu executie 98% 

27.  Amenajarea terenuri de sport Relansarea sportului in 32 unitati de 
invatamant 

2008 
6 LUNI 1,2 Òbiectiv realizat 100% 

PIF septembrie 2008 

28.  Amenajare spatii de joaca 
pentru copii 

Amenajare spatii moderne de joaca la 
15 gradinite si in 7 zone de utilitate 
publica 

2008 
6 LUNI 0,5 Obiectiv realizat 100% 

29.  

Proiectul “Reţeaua Urbs Health 
pentru Construirea de 
Comunităţi Sănătoase” – BHC 
(Building Healthy 
Communities). 

Asigurarea unui schimb de experienţă şi 
transfer de bune practici între oraşe, 
între experţi din comunitatea europeană,
privind dezvoltarea durabilă şi creşterea 
calităţii vieţii în comunităţi; realizarea 
unui Plan de Acţiune Local – PAL, cu 

2008 
30 LUNI 0,65 

Proiect aprobat de Secretariatul 
URBACT II. 
Proiect în derulare din noiembrie 2008, 
conform activităţilor aprobate în cererea 
de finanţare. Se va finaliza în martie 
2011. 



participarea experţilor europeni şi a 
Grupului de Sprijin Local Bacău. 
Proiectul se derulează prin Programul 
URBACT II şi beneficiază de 
parteneriatul a 10 oraşe europene. 



 

Nr. 
crt Titlu proiect Scurtă descriere a obiectivelor 

proiectului 

Data estimativă de 
începere a proiectului şi 
durata de  implementare

a acestuia 

Cost total estimativ 
în milioane EURO

(1 EUR=4 LEI) 

Grad de 
Realizare 

30.  Amenajare Piata de Gross 
Asigurarea conditiilor de depozitare 
si distributie a legumelor si fructelor 
pentru Municipiul Bacau 

2006 
24 LUNI 0,6 Obiectiv realizat 100% 

PIF mai 2008 

31.  Modernizare Piata Centrala Dezvoltarea infrastructurii si 
modernizare spatii comerciale 

2008 
6 LUNI 0,5 Obiectiv realizat 100% 

PIF ianuarie 2009 

32.  Centrul de cazare temporara a persoanelor 
fara adapost din municipiul Bacau 

Asigurarea de asistenta sociala 
persoanelor fara adapost din municipiul 
Bacau; 
Aplicatie axa 3.2 – POR; 

2008 
24 LUNI 0,4 

Realizat documentattia 
tehnico-economica 
Depus aplicatia pentru 
evaluare 

33.  Extindere, modernizare si parcare 
imobil Str. H. Coanda nr. 2 

Asigurarea infrastructurii adecvate 
pentru evidenta populatiei si 
pasapoarte 

2007 
12 LUNI 0,4 Obiectiv realizat 

PIF februarie 2008 

34.  

Proiectul "Întreprinzători în Regiunea 
Nord Est, afaceri în Europa", pe 
Programul Operaţional Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POS DRU), pentru 
Municipiul Bacău. 
Proiectul se încadrează în AXA 
PRIORITARĂ 3 „Creşterea 
adaptabilităţii lucrătorilor şi 
întreprinderilor” DOMENIUL MAJOR 
DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea 
culturii antreprenoriale”. 

Obiectivul general al proiectului: 
Dezvoltarea competenţelor 
antreprenoriale şi manageriale în 
vederea îmbunătăţirii performanţei şi 
formării profesionale ale 
întreprinzătorilor, persoanelor care 
doresc să-şi iniţieze propria afacere şi 
angajatilor din micro-întreprinderi şi 
IMM din Mun. Bacau. Grupul ţintă ce 
va beneficia direct de proiect sunt 300 
de persoane din Municipiul Bacău, 
reprezentând companiile locale. 

2010 
24 LUNI 0,39 

Proiectul este realizat de 
ADL şi va fi depus la 
lansarea licitaţiei de 
proiecte pe DMI 3.1. 



 

Nr. 
crt Titlu proiect Scurtă descriere a obiectivelor 

proiectului 

Data estimativă de 
începere a proiectului şi 
durata de  implementare

a acestuia 

Cost total estimativ 
în milioane EURO

(1 EUR=4 LEI) 

Grad de 
Realizare 

35.  

Proiectul “Sistem de Sprijin Integrat 
pentru Planificare Urbană Durabilă”- 
Integrated Support System for 
Sustainable Urban Planning (ISSUP). 
Finanţare prin Programul URBACT II. 

Proiectul va fi implementat în parteneriat 
cu oraşul Vitoria – Gasteiz din Spania 
(Partener Lider), Municipiul Bacău, 
BCNecologia (Agenţia de dezvoltare şi 
ecologie din Barcelona) şi oraşul Palermo 
din Italia. 

 

Proiectul are ca scop crearea unei 
metodologii şi a instrumentelor necesare 
pentru a putea trece de la realităţile actuale 
urbane la un model de oraş mai durabil, în 
spiritul Agendei de la Lisabona şi 
promovarea societăţii informaţionale şi a 
economiei bazată pe cunoaştere.  
Obiectiv general: definirea modelelor de 
dezvoltare urbane durabile în epoca de azi, 
cea a informaţiilor şi cunoştinţelor. 
Modelul va garanta disponibilitatea 
utilizării şi a funcţiilor urbane, dezvoltarea 
unui plan urban diversificat, îmbunătăţirea 
cunoştinţelor, creşterea eficienţei  
fluxurilor metabolice din oraş şi asigurarea 
stabilităţii acestora din punct de vedere 
social, prin coeziune socială, ajungând 
astfel la un echilibru urban pe termen lung. 

2009 
24 LUNI 

  
0,36 

Proiectul se află în curs de 
evaluare la AM URBACT 
II, fiind depus de ADL pe 
29 martie 2009.  

36.  Furnizarea serviciilor publice on-line prin 
intermediul sistemului informatic 

Imbunatatirea procesului de informare a 
cetatenilor; 
Aplicatie POS CCE 

2009 
12 LUNI 0,35 Aplicatie depusa pentru 

evaluare 

37.  
Sistem informatic integrat pentru 
gestionarea activitatii la Spitalul de 
Pneumoftiziologie Bacau 

Cresterea eficacitatii si eficientei 
proceselor specifice spitalelor 
Aplicatie program POS CCE 

2009 
24 LUNI 0,3 

In curs de elaborare 
documentatie tehnico-
economica 

38.  
Implementare Sistem de management 
informatic integrat in Primaria 
Municipiului Bacau 

Asistarea conducerii in cadrul 
procesului decizional 
Organizarea eficace a proceselor 

2008 
15 LUNI 0,3 

In curs de realizare receptie 
sistem informatic integrat 
(15.04.2010) 



 

Nr. 
crt Titlu proiect Scurtă descriere a obiectivelor 

proiectului 

Data estimativă de 
începere a proiectului şi 
durata de  implementare

a acestuia 

Cost total estimativ 
în milioane EURO

(1 EUR=4 LEI) 

Grad de 
Realizare 

39.  
Politici publice de dezvoltare locală – 
planificarea strategică pe termen mediu şi 
lung. 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă a municipiului, bazată pe 
politici publice şi planificare 
multianuală a investiţiilor, pe 
planificarea strategică pe termen mediu 
şi lung; proiectul va facilita consultarea 
comunităţii prin intermediul unei 
platforme electronice interactive, ce va 
garanta transparenţa decizională a 
administraţiei locale şi după 
implementarea proiectului. Finanţarea 
se face prin Programul Operational 
Dezvoltarea Capacitatii Administrative.

7 august 2009 – 7 august 
2011 

24 LUNI 
0,25 

In data de 23.07.2009 s-a 
semnat contractul de 
finantare cu AM. 
Contractul de consultanţă 
semnat în noiembrie 2009. 
Proiectul este în derulare 
conform calendarului de 
activităţi aprobat de AM, 
prin cererea de finanţare. 

40.  

Folosirea eficientă a energiei în clădirile 
sanitare, educaţionale şi administrative – 
ESEAB (Energy Effciency in Sanitary, 
Education and Administrative Buildings). 
 
 Proiectul se derulează în parteneriat, 
având ca Partener Lider Oraşul Pisa, 
Italia. 

Proiect de capitalizare, inclusiv Fast 
Track, prin care se asigură transferul 
bunelor practici identificate pentru 
eficienţă energetică în clădirile 
publice, pentru cele trei sectoare 
(administrativ, educaţional, sanitar), 
schimbul de experienţă între regiuni şi 
oraşe şi dezvoltarea unui instrument 
comun de monitorizare pentru 
măsurarea efectului strategiei de 
eficientizare energetică din clădirile 
publice. Nu va fi exclusă promovarea 
de relaţii strânse între actorii locali 
pentru luarea celor mai bune decizii 
privind eficienţa energetică şi definirea 
rolului actorilor locali în domeniul 
construcţiilor. 

noiembrie 2010 
24 luni 

0,11 
(Buget total: 1.690.180

euro, din care 0,11 
milioane euro revin 

integral Municipiului 
Bacău) 

Proiectul se află în faza de 
evaluare la AM a 
INTERREG IV C – 
Program de Cooperare 
Europeană Teritorială. 



Nr. 
crt Titlu proiect Scurtă descriere a obiectivelor 

proiectului 

Data estimativă de 
începere a proiectului şi 
durata de  implementare

a acestuia 

Cost total estimativ 
în milioane EURO

(1 EUR=4 LEI) 

Grad de 
Realizare 

41.  

Proiectul „Plan de Management pentru 
situl Natura 2000: lacurile de 
acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti şi 
campanie de conştientizare a 
publicului”. Proiectul se derulează în 
parteneriat: APM Bacău (solicitant), 
ADL Bacău – Municipiul Bacău, CRE 
Bacău şi Scut Verde Bacău, parteneri.  

POS Mediu, Axa 4 – Protecţia Naturii. 
Obiective: Conservarea diversităţii 
biologice a habitatelor naturale precum 
şi asigurarea unui management eficient 
al reţelei ecologice Natura 2000; 
Realizarea unui plan de management 
adecvat şi eficient al sitului Natura 
2000; 
Creşterea gradului de conştientizare a 
populaţiei cu privire la protecţia 
biodiversităţii; 
Întărirea capacităţii instituţiilor de 
gestionare a sitului Natura 2000: 
lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-
Bereşti. 

2010  
24 LUNI 

0,13 
 

Proiectul a fost aprobat 
de AM a POS Mediu şi 
este în faza de 
implementare.  

42.  
Implementarea si certificarea unui 
Sistem de Management al Calitatii in 
conformitate cu standardul SR EN ISO 
9001:2001 

Organizarea institutiei in 
conformitate cu cerintele ISO 9001; 
Instruirea personalului; 
Asigurarea logisticii necesare; 
Implementarea cerintelor ISO 9001; 
Certificarea SMC; 

2007 
12 LUNI 0,1 

Obiectiv realizat 100% 
SMI certificat in 
octombrie 2007 
SMI reconfirmat in 
decembrie 2008 

43.  
Program de instruire a personalului 
aparatului propriu cu privire la 
administratia publica locala 

Imbunatatirea cunostintelor personalului
Cresterea nivelului de constientizare si 
de competenta a personalului 

2007 
24 LUNI 0,1 Nedemarata 

44.  Studiu privind eficientizarea organizarii 
resurselor umane 

Omul potrivit la locul potrivit 
Stabilirea capacitatii de resurse umane 
in functie de activitatile desfasurate in 
cadrul primariei 

2009 
12 LUNI 0,05 Nedemarata 



 

Nr. 
crt Titlu proiect Scurtă descriere a obiectivelor 

proiectului 

Data estimativă de 
începere a proiectului şi 
durata de  implementare

a acestuia 

Cost total estimativ 
în milioane EURO

(1 EUR=4 LEI) 

Grad de 
realizare 

45.  

Eficientizarea fluxurilor 
informaţionale şi îmbunătăţirea 
comunicării între Primăria 
Municipiului Bacău şi serviciile 
publice descentralizate aflate sub 
autoritatea Consiliului Local Bacău. 

Obiectivul general al proiectului: 
Eficientizarea fluxurilor 
informaţionale şi îmbunătăţirea 
comunicării între Primăria 
Municipiului Bacău şi serviciile 
publice descentralizate aflate sub 
autoritatea Consiliului Local Bacău. 
Scopul: Eficientizarea sistemului de 
raportare prin minimizarea timpilor 
necesari transmiterii raportărilor de 
către instituţiile descentralizate; 
Centralizarea şi organizarea 
raportărilor; Remodelarea fluxurilor 
informaţionale privind raportările, 
prin corelarea documentelor cu 
fluxurile din cadrul instituţiei;  
Instruirea angajaţilor în 
comunicarea inter-instituţională în 
contextul descentralizării. 

Octombrie 2010 
12 luni 0,3 

Proiectul este în faza de 
evaluare la AM a POS 
DCA. 
POS DCA, Axa 2 -  
Îmbunătăţirea calităţii şi 
eficienţei furnizării 
serviciilor publice, cu 
accentul pus pe procesul 
de descentralizare. DMI 
2.1 -  Sprijin pentru 
procesul de 
descentralizare sectorială 
a serviciilor.Operaţiunea: 
optimizarea structurilor 
pentru noile servicii 
descentralizate / 
deconcentrate din cele 
trei sectoare prioritare. 

46.  
Amenajare Parc din b-dul Unirii nr. 
3 – obiectiv finantat prin Ministerul 
Mediului 

Prin realizarea acestui obiectiv s-a 
urmarit amenajarea intre doua 
artere de circulatie rutiera intensa a 
unui spatiu verde de 11.200 mp, 
care sa atenueze poluarea si sa 
aduca cetatenilor orasului o zona 
generoasa de recreere. 

2008/2009 
8 LUNI 0,5 Obiectiv realizat 100%, 

in luna mai 2009 

47.  
Programul “CASA VERDE” pentru 
implementarea solutiilor de 
producer a energiei termice cu 

Prin realizarea solutiilor tehnice 
propuse in studiul de fezabilitate se 
asigura necesarul de apa calda la 14 

2009 
24 LUNI 1 

Documentatie, faza SF, 
inaintata catre Agentia 
Fondului de Mediu in 



resurse regenerabile, la obiective de 
interes public 

unitati de invatamant, spitalul de 
Pneumoftiziologie si Caminul de 
batrani, cu economii in consumul 
de energie electrica.   

 

vederea obtinerii 
finantarii 

 

48.  

 
Reabilitare infrastructură urbană, 
zona : 

1. I.L.Caragiale –  Milcov – 
intersecţia cu strada Letea 

2. Mioriţei –  9 Mai – Vântului – 
Vadul Bistriţei 

 
 

 Pentru o viziune unitară de 
dezvoltare a municipiului Bacău, cu 
scopul de a deveni un oraş european, 
interconectat la marile centre urbane 
din Europa, documentatiile de 
executie vor cuprinde lucrări de: 
• reparaţii străzi principale, sau 

modernizări ale acestora acolo 
unde se impun; 

• reparaţii alei şi accese, sau 
amenajări alei şi accese, unde 
este cazul; 

• reparaţii parcări existente; 
amenajări parcări  în locurile 
identificate care permit sau 
impun existenţa acestora; 

• repararea sau reconstruirea 
trotuarelor; 

• amenajarea alveolelor pentru 
staţiile de autobuz; 

• ridicări la cotă cămine, guri de 
scurgere, răsuflători gaze; 

• reabilitarea iluminatului public. 
    Finanţare - POR 

2010  
24 luni 5,50 

In curs de elaborare faza 
DALI 

 
 

49.  
 
 
Modernizare Calea Moineşti 

1.Reabilitare pod peste râul Trebeş. 
2.Supralărgire pasaj Mărgineni – 
amenajare carosabil cu 4 benzi de 

2010  
36 luni 

 
7,50 

   
 

S-a întocmit expertiza 



 
 

circulaţie; construire piste pentru 
biciclişti; reabilitare iluminat public.
3.Amenajare sens giratoriu în 
intersecţia str.Mioriţei cu 
str.Energiei. Finanţare - POR     

tehnică pentru podul de 
peste râul Trebeş. 

S-a adjudecat proiectarea 
obiectivului. 

 
 

50.  

Reabilitare Pasaj Letea 

 

 

Reparaţii suprastructură (la nivelul 
superior): 
- înlocuirea îmbrăcăminţii de pe 
partea carosabilă; 
- înlocuirea dispozitivelor de 
acoperire a rosturilor de dilataţie; 
- asigurarea scurgerii apelor de pe 
pod; 
2.Reparaţii suprastructură (la nivelul 
inferior): 
- reparaţii placă 
carosabilă,vute,inimi grinzi, bulbi 
grinzi,antretoaze marginale sau 
centrală; 
3.Reparaţii ale aparatelor de reazem 
4.Reparaţii la infrastructură : 
- buciardrarea suprafeţelor de beton;
- executarea găurilor pentru bolţuri 
şi fixarea bolţurilor; 
- montarea armăturii (plasă sudată) 
în conlucrare cu bolţurile; 
- turnarea betonului special de 
completare în cofraje în grosime de 
15 cm; 
- decofrarea suprafeţei; 
- protecţia betonului turnat prin 
peliculizare.  
5.Construire pasarelă pietonală.    
Finanţare – POR 
 

2010  
36 luni 8,75 

 
 

S-a întocmit expertiza 
tehnică. 

Documentaţie faza 
D.A.L.I., in curs de 

elaborare 
 
 



51.  

Alte obiective de investiţii propuse a 
fi executate în perioada 2010-2013: 

- consolidare Pasaj Milcov 
- construire pasaj subteran 

str.Tolstoi-str.Constanţei 
- reabilitare reţele apă şi 

canalizare în municipiul 
Bacău 

- extindere reţea apă şi 
canalizare zona Metropolitană

- construire pod peste râul 
Bistriţa, zona 
Hidroconstrucţia 

Modernizarea şi reabilitarea 
infrastructurii. 

2010  
48 luni 51,50 

 
Nedemarate 

 
 

52.  

Dezvoltarea şi consolidarea 
turismului în Municipiul Bacău prin 
promovarea oportunităţilor locale.  

 

Obiectiv general: promovarea 
produselor turistice din judeţul 
Bacău pentru dezvoltarea 
turismului în Regiunea Nord – Est. 
Obiectiv specific 1: promovarea 
produsului turistic „Aria de 
Protecţie Specială Avifaunistică 
(ASPA) Lacul Bacău II” la nivel 
regional şi naţional prin activităţile 
prevăzute în planul de marketing. 
Obiectiv specific 2: creşterea 
gradului de circulaţie turistică din 
aria localizării produsului turistic 
cu 10%, până la finalul perioadei de 
implementare a proiectului. 

2010 
24 luni 0,25  

Proiectul este în faza de 
evaluare la AM a POR 
(Axa 5, DMI 5.3). 

53.  

Complex cultural „Sf. Nicolae” – 
matrice spirituală a Bacăului. 

 

Proiectul îşi propune să pună în 
valoare  o parte importantă a 
patrimoniului cultural religios din 
inima oraşului – complexul ”Sf. 
Nicolae”. Obiectivul major fiind 
stimularea şi educarea unei 

2010 
24 luni 0,25 Proiectul este în faza de 

evaluare a AM a POR. 



conştiinţe identitare specifice, a 
spiritului civic şi a respectului faţă 
de valorile trecutului. 

 

54.  

Construire Centru de vizitare şi 
expoziţie pentru „Aria de Protecţie 
Specială Avifaunistică (ASPA) 
Lacul Bacău II”. 

Activităţile Proiectului: construcţia 
Centrului expoziţional Natura 2000 
în zona Parcului Gherăieşti; 
activităţi de informare şi 
promovare; promovarea investiţiei  
în cadrul grupurilor interesate şi 
populaţiei municipiului Bacău. 
Obiectivele Proiectului: 
conservarea şi protejarea sitului 
Natura 2000: lacurile de acumulare 
Buhusi-Bacau-Beresti; constructia 
centrului expoziţional Natura 2000; 
dezvoltarea sectorului turistic în 
Municipiul Bacău; informarea şi 
conştientizarea publicului cu privire 
la importanţa sitului Natura 2000: 
Lacurile de acumulare Buhusi-
Bacau-Bereşti. Rezultate anticipate: 
constructia Centrului expozitional 
în Parcul Gheraieşti, punct de 
interes turistic în Municipiul Bacău; 
realizarea unui plan de vizitare cu 
scop educaţional pentru şcolile din 
regiune; Informarea şi promovarea 
ariei.  

2011 
24 luni 1,5 

Proiectul este în faza de 
realizare a cererii de 
finanţare şi a 
documentelor din 
anexele cererii de 
finanţare. 



55.  

 

Amenajarea peisagistică şi zona 
agrement a Complexului Olimpic - 
Bacău. 

Noul parc se doreşte a deveni o 
atracţie de rang urban şi o nouă 
emblemă pentru oraş. Capacitatea 
medie a parcului va fi de 200 
persoane, iar în situaţia organizării 
unor evenimente infrastructura 
parcului va putea fi extinsă pentru 
susţinerea a 3000 de 
persoane.Efectivele suportate de 
noul parc au în vedere principiul 
asigurării locurilor de şedere, 
inclusiv pe terase ocazionale, a 50 
% din numărul total al vizitatorilor. 

2010 
10 luni 0,59 

Proiectul este aprobat de 
către AFM conform 
contractului nr. 68641 
din 13.04.2010 şi se află 
în faza de implementare. 

 TOTAL VALOARE INVESTITII  764,64 mil. EUR  
 


