
U.A.T. Municipiul Bacău

Încep lucrările la noul sediu al Centrului de cazare temporară
a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău

Persoanele fără adăpost din municipiul Bacău vor beneficia de un număr sporit de locuri şi de condiţii decente de 
cazare, în urma realizării investiţiei la Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost. Investiţia este 
realizată de Primăria Bacău, în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al oraşului, beneficiază de finanţare 
europeană şi presupune reabilitarea unui imobil şi a terenului aferent, în care a funcţionat un punct termic ce ocupă 
acum doar jumătate din spaţiu, în urma modernizării.

Proiectul „Reabilitare imobil str. Milcov, cu destinaţia de centru de cazare temporară a persoanelor fără 
adăpost din municipiul Bacău”, COD SMIS 47983, este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, 
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. 
„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul ”Poli de dezvoltare urbană”. Perioada de implementare a 
proiectului este de 15 luni, iar valoarea totală a acestuia este de 1.775.125,75 lei, din care contribuţia Municipiului 
Bacău este de 306.845,07 lei, iar 1.468.280,68 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă. Programul 
Operaţional Regional 2007-2013 este implementat la nivel naţional de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Aministraţiei 
Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional, de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-
Est, organism intermediar al programului.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea calităţii vieţii persoanelor fără adăpost, îmbunătăţirea 
calităţii infrastructurii sociale din municipiul Bacău, îmbunătăţirea serviciilor sociale, dar şi crearea de noi locuri de 
muncă. În acest moment, autorităţile locale oferă servicii sociale persoanelor fără adăpost, în spaţiul „Centrului 
municipal de pregătire pentru Protecţie Civilă”  din Bacău, dar spaţiul este total insuficient. Imobilului situat pe 
strada Milcov din municipiul Bacău, la nr. 9 E, actualmente un punct termic, va fi reabilitat şi va deveni un centru de 
cazare temporară a persoanelor fără adăpost. Pentru aceasta, se vor executa lucrări complexe de arhitectură, 
rezistenţă, izolaţii, instalaţii, amenajări interioare şi exterioare. Clădirea va fi compartimentată pe verticală,  în  
două nivele. La parter, va exista o zonă de  primire, o zonă de servicii medicale şi de servicii de consiliere socio-
profesionale, o zonă de igienizare şi una zonă pentru servirea mesei. La etaj vor fi şase dormitoare, vestiare, duşuri şi 
grupuri sanitare. 

Lucrările vor fi executate de S.C. MOLDO ENERGY CONSTRUCT S.R.L. Bacău, iar Proiectul va contribui la alinierea 
municipiului Bacău la standardele Uniunii Europene privind mediul şi calitatea vieţii urbane. Acest serviciu va 
contribui pe plan local şi regional la scăderea costurilor cu spitalizarea persoanelor fără adăpost în regim hotelier, la 
creşterea calităţii vieţii persoanelor fără adăpost, care vor beneficia de servicii care să prevină deteriorarea 
sănătăţii, în urma unor afecţiuni generate sau agravate de faptul ca nu au locuinţă (degerături, TBC, hepatită, scabie, 
pediculoză etc.). 

  
Persoana de contact: Daniela Dimulescu, Manager de proiect
E-mail: dasbacau@gmail.com
Fax: 0234 588 757

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
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