
“MODERNIZARE CALEA MOINEŞTI”  
Municipiul Bacău, judeţ Bacău 

Cod SMIS 23666

Informaţii generale:

1. Obiectivul general al proiectului

Creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în cadrul Polului 
de dezvoltare urbană, prin reabilitarea infrastructurii rutiere urbane, în vederea 
fluidizării traficului urban şi de tranzit, reducerii timpului de transport şi a 
costurilor cu carburanţii auto, scăderii poluarii fonice şi atmosferice, creşterii 
siguranţei rutiere, toate acestea conducând la stimularea dezvoltării economice 
durabile şi atragerea investiţiilor interne şi externe. 

2. Obiectivele specifice ale proiectului

 Fluidizarea traficului prin:

o Lărgirea Pasajului Mărgineni de la 2 benzi de circulaţie  la 4 benzi, 
precum şi modernizarea acestuia, în vederea fluidizării traficului 
rutier în zonă; 

o Lărgirea Podului peste pârâul Trebeş de la 3 benzi de circulaţie la 
4 benzi de circulaţie, şi modernizarea acestuia, în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de trafic; 

o Lucrări la Calea Moineşti propriu-zisă 

o Amenajare intersecţiei Strada Mioriţei-Calea Moineşti-Strada 
Energiei

 Introducerea pistelor pentru biciclişti pe amplasamentul obiectivelor
proiectului

 Eliminarea blocajelor rutiere în punctele de acces către oraş 

 Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunii, în special a accesibilităţii 
centrelor urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare- prin
fluidizarea traficului, Calea Moineşti deservind zona industrială din partea 
de vest a municipiului, traficul greu ce se deplasează către Vama Bacău 
precum şi cel aferent drumului DN2G către oraşele Moineşti, Comăneşti, 
Oneşti, Târgul Ocna, Slănic Moldova, Târgu Secuiesc, Miercurea Ciuc, 
Sfântul Gheorghe şi Braşov.  



 Creşterea mobilităţii populaţiei şi a bunurilor – prin reducerea
timpului de călătorie  datorat parcurgerii aceleiaşi distanţe pe un carosabil 
fără obstacole (gropi, denivelări etc.) 

 Reducerea costurilor de transport atât pentru locuitori cât şi pentru 
persoanele cre tranzitează zona– prin modernizarea obiectivelor
proiectului (Pasajul Mărgineni, Podul peste pârâul Trebeş, calea Moineşti 
propriu-zisă şi intersecţia dintre Str. Mioriţei, calea Moineşti, Str. 
Energiei), soferii vor economisi timp şi energie şi îşi vor reduce 
cheltuielile cu combustibilul şi întreţinerea autovehicolelor. 

 Creşterea gradului de siguranţă al traficului- prin refacerea trotuarelor
pietonale degradate

3. Beneficiarii proiectului

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:

- Utilizatorii de drum din municipiul Bacău: motociclişti, şoferi de 
autoturisme, şoferi de microbuze şi autobuze, şoferi autocamioane şi 
derivate;

- Agenţii economici din municipiul Bacău 

- Primăria Municipiului Bacău şi alte instituţii locale cu sediul în zona
vizata de proiect.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt:

- Locuitorii judeţului Bacău (cca. 177.007 locuitori în anul 2008) şi cei 
ai oraşului Moineşti (cca. 24.158 în anul 2008) ce vor beneficia de pe urma
transportului rutier desfăşurat pe aceste artere 

- Firmele de transport din Regiunea Nord-Est

- Turiştii ce viziteaza anual zonele de interes turistic din Regiunea Nord-
Est

- Investitorii privaţi din Regiunea Nord-Est

- Municipiul Bacău, care prin stimularea competitivităţii agenţilor 
economici şi dezvoltarea turismului, va beneficia de creşterea veniturilor la 
bugetul local.

- Regiunea Nord-Est, care va beneficia de o dezvoltare a investiţiilor, a 
activitatilor economice, inclusiv a turismului in zona, datorita imbunatatirii
infrastructurii rutiere.


