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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 
Stadiu executie 31 blocuri 
(conf OUG 174/2002):75% 
Realizat proiectare 34 
blocuri (conf. OUG 
18/2009). In curs de 
achizitie lucrari pentru 16 
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 

2008 
72 LUNI 100 

In luna august 2009 va fi 
inaintata aplicatia de 
finantare a proiectului 
pentru evaluare Comisiei 
Europene 

3.  
Construire Baza Sportiva (stadion 20.000 
locuri, sala polivalenta 7.000 locuri, centru 
servicii turistice 100 locuri) 

Realizarea unei baze sportive in vederea 
dezvoltarii sportului de performanta 

2009 
36 LUNI 60 

Realizat PUZ 
In curs de realizare studiu 
de fezabilitate 



 

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 

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 35% 

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. Stadiu executie 
50%. Actiune in derulare 
La 6 obiective noi de 
investitii au fost finalizate 
documentatiile de 
proiectare 

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

2007 
40 LUNI 45 Realizat executie C+M: 

31%  

7.  Reabilitare sisteme de alimentare cu apa 
potabila si canalizare 

Reducerea pierderilor de apa 
Aplicatie POS mediu - FC 

2006 
72 LUNI 35 

In curs de realizare 
documentatie tehnico-
economica 

8.  Dezvoltare infrastructura drumuri in 
Municipiul Bacau 

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

2007 
48 LUNI 30 In derulare 

Realizat 70% la sf. 2008 
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9.  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 
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 

2009 
48 LUNI 22,4 

In curs de realizare 
documentatie tehnico-
economica 

10.  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: 

16% 

11.  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: 35% 
PIF: februarie 2010 

12.  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 

13.  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 

14.  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 

15.  Construirea unui incinerator de deseuri 
periculoase Reducerea poluarii 2008 

12 LUNI 10 Nedemarata 
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16.  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 

17.  Reabilitare si modernizare insula de 
agrement 

Dezvoltarea infrastructurii turistice 
Aplicatie axa 5.2 - POR 

2008 
48 LUNI 7 

In curs de realizare 
documentatie tehnico-
economica 

18.  Reabilitare si modernizare 34 puncte 
termice in municipiul Bacau 

Reducerea pierderilor de energie 
térmica; 

2007 
12 LUNI 5 Obiectiv realizat 100% 

PIF februarie 2008 

19.  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 

20.  Reabilitare obiectiv cultural  
‘Teatru de Vara’ Dezvoltarea mediului cultural bacauan 2008 

12 LUNI 3 Stadiu executie 75% 

21.  Amenajarea a 31 terenuri de sport Relansarea sportului in unitatile de 
invatamant 

2008 
6 LUNI 1,25 Òbiectiv realizat 100% 

PIF octombrie 2008 

22.  
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 
participarea experţilor europeni şi a 
Grupului de Sprijin Local Bacău. 
Proiectul se derulează prin Programul 
URBACT II. 

2008 
30 LUNI 0,65 

Proiect aprobat de 
Secretariatul URBACT II. 
Proiect în derulare din 
noiembrie 2008. 
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23.  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 

24.  Modernizare Piata Centrala Dezvoltarea infrastructurii si 
modernizare spatii comerciale 

2008 
6 LUNI 0,5 Obiectiv realizat 100% 

PIF ianuarie 2009 

25.  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 

26.  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 

27.  

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”. 

Obiectiv 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. 
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28.  

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.  

29.  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 

30.  
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 

31.  
Implementare Sistem de management 
informatic integrat in Primaria 
Municipiului Bacau 

Asistarea conducerii in cadrul 
procesului decizional 
Organizarea eficace a proceselor 

2008 
12 LUNI 0,3 In curs de realizare receptie 

sistem informatic integrat 
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32.  
Politici publice de dezvoltare locală – 
planificarea strategică pe termen mediu şi 
lung. 

Stabilirea unei strategii de dezvoltare 
locală bazată pe politici publice şi 
planificare multianuală a investiţiilor; 
planificarea strategică pe domenii 
specifice administraţiei publice locale; 
finanţarea se face prin Programul 
Operational Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. 

2009, iulie/august- 
24 LUNI 0,25 

In data de 23.07.2009 s-a 
semnat contractul de 
finantare. 

33.  

Proiectul “Reţeaua Europeană a Pieţelor 
Orăşeneşti  ale secolului XXI - A 
European Network of 21 Century Market 
Towns” - Programul de  Cooperare 
Teritorială Europeană 2007 – 2013 
Interreg IV C; proiectul este redepus în 
ianuarie 2009, împreună cu Partenerul 
Lider, oraşul Barnsley din Marea Britanie.  
 

Obiectivele proiectului sunt: 
Cum o piaţă a secolului 21 poate avea 
succes? Cum funcţionează? Cum 
relaţionează cu vecinii săi şi cu lumea 
întreagă? 
Să analizeze ceea ce lipseşte în oraşele 
partenere – analiza discrepanţelor. 
Schiţarea de proiecte pentru a acoperi 
nevoile din oraşele partenere – un plan 
de acţiune pentru fiecare oraş. 
Să determine domenii cu care să se 
facă presiuni asupra UE, statelor 
membre şi instituţiilor regionale pentru 
obţinerea sprijinului în politici, fonduri 
si legislaţie. 
Realizarea unei reţele permanente. 
      Oraşele asociate sunt: Barnsley 
(Marea Britanie), Bacău (România), 
Gandia (Spania), Sabadell (Spania), 
Essunga (Suedia), Modena ( Italia ), 
Padova (Italia), Patras (Grecia), 
Tukums (Letonia), Aveiro (Portugalia). 
Barnsley este partener lider. 
 

Dec. 2009/Ian. 2010 
36 LUNI 

2 
Din care 

Buget pentru 
Municipiul Bacău:  

0,25 

Proiectul se află în faza de 
evaluare la AM 
INTERREG IV C. 
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34.  

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, CRE Bacău şi 
Scut Verde Bacău.  

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. 

2009  
24 LUNI 

0,13 
 

Proiectul este depus 
pentru evaluare la OI 
POS Mediu Bacău. 

35.  
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 

36.  
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 

37.  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 
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38.  

Proiectul „Local Development - Actions 
in the area of Agricultural Products 
and Traditional Food (LOC-FOOD)” – 
Dezvoltare Locală-Acţiuni în domeniul 
Producţiei Agricole şi a Alimentelor 
Tradiţionale. Programul de finanţare este 
direct de la Comisia Europeană-
Programme EuropeAid: Non-State 
Actors and Local Authorities in 
Development.Coordination, cooperation 
and networking activities among 
European organisations in the area of 
development. 

Activităţile proiectului vizează 
Regiunea Nord –Est şi vor fi susţinute 
de cei patru parteneri: Agenţia de 
Dezvoltare Locală Bacău, 
Universitatea din Bacău (partener 
lider), Direcţia pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală, Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Bacău. 

Prin proiect vor fi promovate 
produsele locale din Regiunea NE în 
UE. 

2009/2010 
24 LUNI. 

 

0,435 
ADL beneficiază prin 

proiect de  
0,055 

Proiectul este depus la 
Comisia Europeană 
pentru evaluare şi 
aprobare. 

 

 TOTAL VALOARE INVESTITII 673,8 mil. EUR 105,65 mil. EUR 
 


