
Efectele investiţiei:
• Imobilul dezafectat din strada Milcov va fi 

reabilitat şi dotat şi va funcţiona ca centru social 
pentru persoanele fără adăpost;

• Persoanele fără adăpost vor beneficia de 
cazare, hrană, asistenţă medicală, consiliere 
psihologică, socio-profesională şi juridică. Prin 
toate aceste servicii, se va acorda un sprijin real 
persoanelor aflate în situaţii de risc, marginalizate 
social şi va fi posibilă integrarea acestora în 
comunitate;

• Persoanele fără adăpost vor avea o alternativă 
de a se reintegra social şi de a beneficia de servicii 
care să prevină deteriorarea sănătăţii lor, în urma 
unor afecţiuni generate sau agravate de faptul ca 
nu au locuinţă (degerături, TBC, hepatită, scabie, 
pediculoză etc.)

• Prin toate aceste măsuri, va scădea riscul de 
criminalitate, delicvenţă, îmbolnăvire, risc repre-
zentat de existenţa în stradă a persoanelor fără 
adăpost.

Municipiul Bacău se confruntă cu o acută lipsă de 
locuri de cazare temporară a persoanelor fără 
adăpost. În acest context, Primăria Bacău şi-a stabilit o 
serie de obiective pentru sprijinirea categoriilor 
sociale dezavantajate, iar amenajarea de centre 
sociale reprezintă una dintre priorităţi.

În cadrul proiectului, se respectă principiile 
egalităţii de şanse, dezvoltării durabile şi eficienţei 
energetice, dar şi principiul societăţii informaţio-
nale şi cel al noilor tehnologii.
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Reabilitarea imobilului din strada Milcov, 
cu destinaţia de centru de cazare temporară 
a persoanelor fără adăpost din oraşul Bacău 
face face parte din Planul Integrat de 
Dezvoltare Urbană (P.I.D.U.) „Dezvoltarea şi 
consolidarea Bacăului ca nod logistic 
intermodal de importanţă regională şi 
naţională”, care a presupus:

- Modernizarea Pasajului Letea
- Modernizare Calea Moineşti;
- Refacerea podului Mărgineni;
- Refacerea pasajului Letea;
- Reabilitarea Căminului de bătrâni;
- Reabilitarea şi modernizarea imobilului 

din strada Henri Coandă nr. 9, cu 
destinaţia locuinţe sociale.
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Beneficiarii investiţiei:
- persoane adulte, indiferent de naţionalitate, 

religie sau sex, care au domiciliul legal sau sunt 
rezidente pe raza municipiului Bacău;

- persoanele fără adăpost de pe raza judeţului 
Bacău sau din alte judeţe vor beneficia de ajutor, în 
regim de urgenţă, dar numai pe durata a şapte zile;

- mamele însoţite de copii, care au nevoie de 
servicii de cazare, igienizare şi masă în regim de 
urgenţă, până la soluţionarea cazului social;

- personalul angajat în cadrul acestui centru, 
care va beneficia de condiţii de muncă ce respectă 
norme de sănătate şi securitate în muncă

- comunitatea locală, prin creşterea nivelului de 
siguranţă în ceea ce priveşte infracţiunile şi 
comportamentele deviante şi creşterea calităţii 
mediului, prin degrevarea de focare de infecţie pe 
care le generează persoanele fără adăpost;

- spitalele din municipiul Bacău, care vor oferi  
numai servicii medicale, nu şi servicii sociale de 
cazare şi masă şi care nu vor mai suporta cheltuieli cu 
tratamente pentru combaterea afecţiunilor 
determinate de lipsa unui spaţiu de locuit;

- Poliţia municipiului Bacău, ce va beneficia de o 
situaţie reală şi la zi privind persoanele fără adăpost, 
rezidente pe raza municipiului;

- autoritatile locale şi comunitatea în ansamblul 
ei, pentru că proiectul reprezintă o masură activă de 
prevenire şi combatere a marginalizării sociale, 
identifică persoanele aflate în nevoie socială şi 
intervine pentru prevenirea şi combaterea situaţiilor 
de criză.

Prin acest proiect, vor primi asistenţă şi îngrijire 
peste o sută de adulţi, femei şi bărbaţi, identificaţi 
de Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Bacău 
ca oameni aflaţi în situaţie de criză la nivel psihic, 
relaţional, social, juridic şi care, din diverse motive, 
nu au unde locui şi dorm în stradă, prin  parcuri, şi au 
acces limitat la servicii socio-medicale. Zilnic, vor 
putea fi cazate în centru câte 30 de persoane, iar 
pentru situaţii de criză, capacitatea maximă de 
cazare este de 35 de persoane.

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, ce vor conţine mai multe zone 
funcţionale principale;

- La parter, va exista o zonă de  primire, o zonă 
de servicii medicale (cabinet medical, izolator), o 
zonă de servicii de consiliere socio-profesionale 
(cabinet psiholog şi asistent social), o zonă de 
igienizare (vestiare, duşuri, grupuri sanitare), o 
zonă pentru servirea mesei;

- La etaj vor exista şase dormitoare şi o zonă de 
igienizare cu vestiare, duşuri şi grupuri sanitare;

- Tâmplăria utilizată (ferestre şi uşi) va fi din 
PVC cu barieră termică şi geam termoizolant.

Proiectul va contribui la alinierea municipiului 
Bacău la standardele Uniunii Europene privind 
mediul şi calitatea vieţii urbane.

„Reabilitarea imobilului din strada Milcov, cu 
destinaţia de centru de cazare temporară a 
persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” 
este un proiect finanţat prin intermediul 
Programului 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”. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă:
- creşterea calităţii vieţii persoanelor fără 

adăpost;
- îmbunătăţirea calităţii infrastructurii sociale 

din municipiul Bacău;
- îmbunătăţirea serviciilor sociale;
- crearea de noi locuri de muncă.

Valoarea totală a investiţiei: 1.775.125,75 lei.
Asistenţa financiară nerambursabilă: 
1.468.280,68 lei.
Contribuţia Municipiului Bacău: 306.845,07 lei.
Durata proiectului: 15 luni.


