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CAPITOLUL 3 – PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 
 
 
3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE  
 
 
Planul Urbanistic are la baza date obţinute de la organismele de statistica si registrul 

comertului, de la administratia publica locala, de la organismele de cadastru, etc. La 
elaborarea lui s-a ţinut seama de studiile predate in faza II a actualului proiect, de planurile 
urbanistice zonale din ultimii 5 ani care au fost preluate si inserate in PUG municipiului 
Bacau. 

Extinderea zonei urbane in zona nord – vest si de sud a municipiului  pina la limita 
teritoriului administrativ are la baza obtiunile populatiei si a administratiei locale si necesitatea 
construirii de locuinte noi si obiective de interes local.  

Planul Urbanistic General sintetizeaza datele legate de situatia fondului construit 
existent, evolutia demografica, echiparea edilitara existenta, dotarile social-culturale publice, 
de comert, etc. corelate cu potentialul economic al zonei. 

In cadrul proiectului Actualizara Plan Urbanistic mun. Bacău s-au întocmit mai multe 
studii de fundamentare. Prezentam in continare denumirea acestora si concluziile pe fiecare 
studiu: 

 
I- STUDIU PENTRU MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI ŞI A TRANSPORTULUI ÎN 
COMUN 
Obiectivele studiului urmăresc :  

o Creşterea accesibilităţii zonei analizate, în scopul dezvoltării şi satisfacerii necesităţii 
de mobilitate 

o Îmbunătăţirea calităţii mediului, prin diminuarea poluării atmosferice, în limitele stabilite  
de directive  europene şi tratatele internaţionale în rigoare 

o Îmbunătăţirea securităţii serviciilor de transport, prin modernizarea parcului mijloacelor 
de transport 

o Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de transport, urmărind reducerea timpului de călătorie 
şi de aşteptare, creşterea încrederii în serviciul de transport, stabilirea  unui tarif unic. 

 
Strategiile elaborate pentru atingerea obiectivelor propuse sunt următoarele:  

1. Îmbunătăţirea accesibilităţii către zona metropolitană, stabilind priorităţi de acţiune cu 
privire la: asigurarea unui minim calitativ a infrastructurii şi a serviciilor de transport, a 
standardelor de securitate, de accesibilitate şi confort, deservind majoritatea 
populaţiei. 

2. implementarea transportului economic pentru societate, promovarea mijloacelor 
alternative şi a noilor tehnologii, capabile de a decongestiona  traficul rutier local în 
vederea atingerii unui echilibru în exploatarea spaţiilor colective. 

3. fluidizarea traficului pe secţiuni şi intersecţii strategice, indispensabilă pentru sprijinirea 
relansării transportului în comun în zone nedeservite 

4. relansarea sistemului de transport colectiv, care poate fi efectuat cu ajutorul măsurilor 
diferenţiate bazate pe reorganizarea reţelei rutiere actuale 

5. managementul parcărilor, promovând sistemul de parcări, relocalizarea spaţiilor 
stradale necorespunzătoare, crearea unor serii de parcări de interschimbat amplasate 
în extremităţile zonelor locuibile în scopul filtrării – parţiale – staţionării de lungă 
durată. 
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6. dezvoltarea pistelor pentru practicarea ciclismului, aceasta putând reprezenta o nouă 

sursă pentru mobilitatea cotidiană 
7. integrarea diverselor sisteme de transport-individuale şi colective, urbane şi 

extraurbane. 
 

Conform studiului de circulaţie realizat de echipa GTT, propunerile de modificare ale 
viabilităţii, se vor desfăşura în trei etape:  

1. pe termen scurt  
o realizarea de panouri fonoizolante pentru liniile feroviare 
o implementarea de pasarele pietonale pentru traversarea căilor ferate şi 

restructurarea pasarelei existente în apropierea gării CFR Bacău 
o implementarea de sensuri giratorii 
o modernizarea şi lărgirea străzii Ion Luca Caragiale pe secţiunea Nord 
o realizarea de piste pentru ciclism 

2. pe termen mediu 
o realizarea de intersecţii cu control semaforizat inteligent şi prioritate pentru 

mijloacele publice de transport (sistem  AVM) 
o extinderea pistelor de ciclism 

3. pe termen lung 
- extinderea intersecţiilor dotate cu semafoare inteligente şi prioritate pentru 

mijloacele publice de transport (sistem AVM) 
- realizarea unui subpasaj rutier în corespondenţă cu trecerea la nivel cu calea 

ferată din str. Alexei Tolstoi 
- extinderea pistelor de ciclism 

 
În viitorul apropiat aeroportul Bacău va „suferi” o modernizare accentuată prin 

preluarea în concesiune pe o perioadă de 34 ani de către operatorul Blue Air, acesta 
investind o sumă de circa 45 milioane de euro.  

 
 
II. - STUDIU PRIVIND REABILITAREA, PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI 
ÎN MUNICIPIUL BACĂU 

 
Obiectivele prioritare ale activităţilor de gestionare a deşeurilor sunt:  
 

 prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri şi a gradului de periculozitate a 
acestora; 

 dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale; 
 dezvoltarea tehnologiilor şi comercializarea acelor produse cu impactul cel mai mic 

asupra mediului (volum, periculozitate, risc de poluare);  
 dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finală a substanţelor 

periculoase din deşeurile destinate valorificării; 
 reutilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare, sau orice proces prin 

care se obţin materii prime secundare ori utilizarea deşeurilor ca sursă de energie.  
 
Valorificarea potenţialului util din deşeuri are următoarele obiective subsidiare: 
• dezvoltarea pieţei pentru materiile prime secundare şi susţinerea promovării 

utilizării produselor obţinute din materiale reciclate; 
• decuplarea generării deşeurilor de creşterea economică şi realizarea unei reduceri 

a volumului de deşeuri; 
• promovarea prioritară a valorificării materiale în măsura posibilităţilor tehnice şi 

economice în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi mediu; 
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• promovarea valorificării energetice în instalaţii cu randament energetic ridicat în 

cazul în care valorificarea materială nu este fezabilă din punct de vedere tehnico-economic, 
beneficiul energetic rezultat în urma incinerării este pozitiv şi există posibilitatea utilizării 
eficiente a energiei rezultate. 
 

Consecinţa inevitabilă a activităţii umane, şi în special a dezvoltării economice şi a 
modificării comportamentului consumatorilor o reprezintă generarea unor cantităţi din ce în 
ce mai mari de deşeuri (creştere exponenţială). Prin urmare, este necesară implementarea 
unui sistem de gestionare a deşeurilor eficient din punct de vedere ecologic şi economic.  

Etapele generale ale sistemului de gestionare a deşeurilor sunt: 
 - colectarea deşeurilor, care se poate face atât separat, cât şi în amestec; 
 - tratarea deşeurilor:  

 pentru deşeurile biodegradabile, această tratare se face fie prin 
compostare, fie prin tratare mecano - biologică pentru stabilizarea 
deşeului; 

 pentru deşeurile de ambalaje şi alte deşeuri, colectarea separată în 
vederea valorificării; 

- eliminarea deşeurilor: prin depozitare în depozite ecologice. 
 
 

III. - STUDIU GEOTEHNIC  
 

Conform studiului Geotehnic , se poate afirma că teritoriul pe care s-a  dezvoltat 
municipiul Bacău este favorabil realizării construcţiilor . Identificarea şi prezentarea celor 
patru zone (A,B,C,D) a fost făcută  în ordinea defavorabilă a condiţiilor de fundare şi 
exploatare a construcţiilor.  

În perioada 2004-2008 s-a produs o creştere puternică a investiţiilor în domeniul 
construcţiilor , ponderea cea mai mare având-o construcţia de locuinţe (unifamiliale, cu regim 
de înălţime P+M sau P+1 , dar şi blocuri de locuinţe izolate sau în ansambluri, de la P+4 la 
P+12 etaje) .De asemenea s-au construit multe spaţii comerciale şi de birouri, hale de 
depozitare şi de producţie , hoteluri şi pensiuni. 

Aceasta a dus în primul rând la ocuparea terenurilor libere (foste terenuri arabile, 
grădini) , rezultând  dezvoltarea  cartierelor Şerbăneşti , Izvoare , Republicii - Aviatori , a 
zonei de nord şi nord – vest. 

Au fost demolate (sau sunt în curs de demolare) anumite case vechi şi mai ales clădiri 
industriale ( care au aparţinut intreprinderilor ce şi-au redus sau şi-au încetat activitatea) . 
Deasemenea au apărut numeroase plombe între clădiri existente sau îndesiri  pe spaţii libere 
cu suprafeţe reduse – cu tendinţa ridicării pe verticală.  

Din punct de vedere geotehnic există soluţii de fundare , dar aceasta presupune o 
investigare detaliată a amplasamentelor şi o monitorizare atentă a săpăturilor  , conform 
prevederilor legislative în vigoare . 

Zonele mai puţin favorabile sunt în partea de sud-est ( prezenţa apei aproape de 
suprafaţă, a mâlurilor şi nisipurilor saturate) şi sud – vest (prezenţa  PSU, a umpluturilor ) ale 
oraşului. În cazul incintelor industriale, în afară de stabilirea naturii terenului bun de fundare – 
după îndepărtarea umpluturilor, a platformelor betonate, se pune şi problema verificării 
chimismului acestuia, în cazul în care a fost contaminat cu diverse reziduuri. 

Spaţiile cu suprafeţe mici din zonele intens construite pun probleme de realizare în 
siguranţă a săpăturilor , de subzidiri la fundaţiilor clădirilor din imediata apropiere ce pot fi 
afectate, de consolidare a malurilor săpăturilor adânci pentru subsoluri – practic respectarea 
cu stricteţe a prevederilor Normativului indicativ NP 120/2006 privind cerinţele de proiectare 
şi execuţie a excavaţiilor  adânci în zone urbane.  
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În urma acestei prezentări generale se poate afirma că învecinătatea municipiului 

Bacău se găsesc zone cu potenţial de dezvoltare – aparţinând teritorial şi administrativ 
comunelor limitrofe – atât pentru construire de locuinţe cât şi pentru alte obiective economice 
(spaţii comerciale , de agrement , sedii de firmă etc.).  

Din punct de vedere geotehnic terenurile sunt bune pentru fundare , prezentând riscuri 
minime . Subliniem însă importanţa şi necesitatea verificărilor detaliate , prin întocmirea de 
studii conform NP 074/2007 pentru fiecare locaţie.  

Datele prezentate au caracter informativ, fiind valabile ca bază de documentare pentru 
Planul Urbanistic General al municipiului Bacău. Modul în care variază caracteristicile 
terenului în cele patru zone majore descrise şi chiar în cadrul aceleeaşi zone, particularităţile 
fiecărui amplasament în parte , necesită executarea unor investigaţii geotehnice detaliate 
atât în momentul proiectării unei construcţii noi cât şi pentru modernizarea , etajarea sau 
extinderea unor construcţii existente . 
 

 
IV. - STUDII DE FUNDAMENTARE CU CARACTER PROSPECTIV PRIVIND 

EVOLUŢIA SOCIO- DEMOGRAFICĂ, EVOLUŢIA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI A 
DEPLASĂRILOR PENTRU MUNCĂ LA NIVELUL  MUNICIPIULUI BACĂU 

 
Scenarii alternative de reconversie a forţei de muncă 
 
Reconversia forţei de muncă se face în concordanţă cu evoluţia activităţilor 

economice, respectiv a cererii de forţă de muncă în anumite domenii. De aceea, studiul de 
faţă s-a realizat în concordanţă cu scenariile de dezvoltare economică a municipiului Bacău 
elaborate în Studiul de fundamentare cu caracter prospectiv privind evoluţia activităţii 
economice.  

Acesta prevede 4 scenarii de dezvoltare, bazate pe avantajele competitive identificate 
la nivelul municipiului, sub aspectul poziţiei geografice, al resurselor umane şi al unităţilor 
economice şi educaţionale.  

 
 
Scenariul dezvoltării inerţiale 

 
Primul scenariu, al dezvoltării inerţiale, este cel în care tendinţele şi modelul de 

dezvoltare din ultimii 15 ani ai municipiului sunt preluate şi continuate întocmai. În această 
variantă, se vor dezvolta unele ramuri industriale, domeniul construcţiilor şi anumite categorii 
de servicii, dintre care: sectorul comerţului, alimentaţiei publice, transporturilor rutiere de 
mărfuri şi călători, serviciilor pentru întreprinderi, serviciilor de întreţinere a autoturismelor şi 
autovehiculelor, serviciilor private de sănătate.  

Dintre sectoarele industriale ce îşi vor continua în mod inerţial evoluţia, unele dintre 
ele în sens negativ, trebuie amintite industria alimentară şi cea a celulozei şi hârtiei, precum 
şi industria altor mijloace de transport – aeronautică, reprezentată de S.C. Aerostar S.A., 
industria prelucrării lemnului, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, 
industria de maşini şi echipamente, industria textilă şi de îmbrăcăminte.  

Conform acestui scenariu, aşadar, vor avea loc disponibilizări masive în sectorul 
industrial, ceea ce va duce la disfuncţionalităţi economice majore la nivelul municipiului, în 
mod obişnuit cererea de forţă de muncă din domeniul serviciilor nereuşind să absoarbă 
întreg efectivul existent.  

În aceste condiţii, se impune reconversia forţei de muncă specializată în industrie 
către sectorul serviciilor, atât prin intermediul unităţilor de învăţământ, cât şi al cursurilor de 
formare profesională organizate de AJOFM, precum şi al altor instituţii autorizate.  
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De asemenea, ar trebui încurajată iniţiativa primară în sectoarele pentru care există 

potenţial de dezvoltare în acest scenariu, respectiv comerţ şi alte servicii.  
 
 
Scenariul dezvoltării alternative  
 
Scenariul dezvoltării alternative este un scenariu care mizează pe dezvoltarea bazată 

pe diversificarea sectoarelor şi activităţilor economice, în conformitate cu tendinţele şi 
principiile menţionate în strategiile naţionale şi ale Uniunii Europene. 

Conform acestui scenariu, principalul sector care se va dezvolta este cel terţiar, în 
special următoarele subsectoare:  

 serviciile de transport şi comunicaţii,  
 informatică şi activităţi conexe,  
 serviciile financiar - bancare şi de asigurări,  
 serviciile de intermedieri financiare,  
 serviciile de cercetare – dezvoltare – inovare,  
 servicii de expertiză şi consultanţă,  
 servicii de formare şi perfecţionare a forţei de muncă,  
 învăţământul preuniversitar şi universitar,  
 turismul. 

 
Acestea vor susţine şi eficientiza producţia din celelalte sectoare  (industrie, 

construcţii, agricultură, silvicultură, piscicultură). 
Până la nivelul anului 2013, serviciile vor fi orientate spre activităţi de cercetare 

tehnologică, expertiză şi consultanţă, marketing. În această perspectivă, va creşte 
semnificativ rolul unităţilor de învăţământ superior în formarea forţei de muncă înalt calificată, 
prin înfiinţarea sau susţinerea aprofundată a unor specializări adecvate, precum şi al 
cursurilor de formare profesională în domeniul managementului şi al marketingului.  

Dezvoltarea sectorului industrial prin atragerea de investiţii străine va duce la 
necesitatea existenţei personalului calificat, atât prin intermediul cursurilor de calificare 
profesională, cât şi al instituţiilor de învăţământ. De asemenea, va antrena şi o dezvoltare a 
pieţei muncii în domeniul construcţiilor, datorită lucrărilor de extindere şi consolidare a 
infrastructurii.  

Turismul este la rândul său un domeniu care, conform acestui scenariu, va cunoaşte o 
etapă de dezvoltare, cu accent pe calitatea serviciilor oferite. În acest sens, se impune 
calificarea adecvată a personalului, precum şi a managerilor din domeniu şi din activităţile 
conexe (restauraţie, alimentaţie publică). Este aşadar necesară orientarea învăţământului 
liceal, profesional şi superior către aceste sectoare de activitate, în vederea formării optime a 
forţei de muncă, atât prin creşterea numărului de locuri la admitere, cât şi prin asigurarea 
unei grile de materii corespunzătoare, precum şi prin calitatea materialului didactic utilizat.  

 
 
Scenariul de dezvoltare în condiţii de criză 
 
Este un scenariu care ia în calcul efectele crizei economice globale, ce işi face simţită 

prezenţa şi pe teritoriul ţării noastre şi implicit, în municipiul Bacău.  Deja din primele luni ale 
anului 2009 au fost afectate în lanţ diferite sectoare ale economiei. 

Dintre acestea, sectorul imobiliar şi construcţiile au înregistrat o scădere vizibilă faţă de 
anul precedent, antrenând dificultăţi şi în sectorul industriei de materiale de construcţii şi 
comerţul aferent. Alte ramuri industriale au fost, de asemenea, direct sau indirect afectate de 
criză: industria de prelucrare a lemnului, industria chimică, industria mobilei, industria de 
maşini şi echipamente. 
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Scenariul de dezvoltare economică în aceste condiţii se axează pe valorificarea unor 

sectoare mai puţin vulnerabile: sectorul de utilităţi, serviciile în sănătate, industria 
alimentară, telefonia, consultanţa în afaceri pe zona de restructurare şi 
fuziuni&achiziţii, retailul şi agricultura.  

De altfel, ultimele informaţii primite de la AJOFM Bacău în luna aprilie 2009 atestă 
faptul că există cerere de muncă în următoarele sectoare de activităţi: construcţii de clădiri; 
comerţ cu ridicata şi amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, restaurante şi alte servicii de 
alimentaţie.  

Aşadar, o nişă importantă pentru forţa de muncă din municipiu va fi comerţul, în 
special cel alimentar (segmentul retail), ce poate absorbi atât personal cu studii medii, cât şi 
superioare, în sectorul de management, resurse umane, salarizare, etc.  

De asemenea, serviciile sanitare au posibilitatea de a se dezvolta, ele necesitând însă 
personal cu grad ridicat de specializare. Pentru a asigura calificarea necesară şi pentru a 
menţine în teritoriu forţa de muncă ce deţine astfel de calificare, ar fi necesară atât înfiinţarea 
mai multor unităţi de învăţământ cu astfel de profil, precum şi sprijinirea iniţiativei private în 
sensul înfiinţării cabinetelor ce oferă servicii de calitate şi preţuri competitive.  

Dezvoltarea infrastructurii reprezintă la rândul său un punct cheie în acest scenariu, 
fiind capabilă să revitalizeze şi alte sectoare de activităţi (industrie, comerţ de materiale de 
construcţie), precum şi să absoarbă un contingent semnificativ de forţă de muncă, atât în 
activitatea de consultanţă şi proiectare, cât şi în cea de construcţie propriu-zisă. 

 
 
Scenariul dezvoltării compuse  
 
Acest scenariu propune promovarea si sprijinirea dezvoltării integrate a municipiului, 

prin diversificare economică şi un grad sporit de cuprindere a forţei de muncă, care să 
diminueze migraţia internaţională, bazându-se pe atuurile de care dispune Bacăul.  

Obiectivele de dezvoltare sunt gândite pe termen scurt, mediu şi lung, fiind axate pe 
infrastructură, sub toate formele sale, pe calitatea şi diversificarea serviciilor, în special a 
celor de învăţământ universitar şi preuniversitar, orientarea spre activitatea de cercetare-
inovare, dezvoltarea turismului şi a activităţilor din sectorul productiv, inclusiv prin înfiinţarea 
unei noi platforme industriale, în perimetrul Zonei Metropolitane Bacău. 

Conform acestui scenariu, aşadar, forţa de muncă ar trebui reconversionată pe termen 
scurt şi mediu către sectorul activităţilor din construcţii, servicii şi activităţi din domeniul 
cercetare-inovare. În acest sens, trebuie stimulat învăţământul, atât prin creşterea numărului 
de unităţi din ciclul preuniversitar şi universitar cu profil tehnic, servicii publice şi turistice, 
sanitar, economic, ştiinţele naturii, etc.  

Pe termen mediu şi lung, activitatea industrială va ocupa un loc semnificativ în 
economia locală, astfel încât forţa de muncă va trebui să fie reconversionată către acest 
sector, prin cursuri de (re)calificare sau specializare în vederea însuşirii tehnologiilor de 
ultimă oră.  

În toate aceste scenarii alternative, este esenţial rolul colaborării dintre actorii ce 
acţionează pe piaţa locurilor de muncă, precum şi informarea eficientă a populaţiei cu privire 
la evoluţia economică şi la oportunităţile de angajare în domeniile ce se dovedesc eficiente.   

 
 
V. STUDIU CU CARACTER CONSULTATIV PRIVIND OPŢIUNILE POPULAŢIEI ŞI 

ALE INSTITUŢIILOR PENTRU DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI BACĂU 
 
Un procent semnificativ consideră că o mai bună calitate a serviciilor ar fi metoda cea 

mai potrivită pentru promovarea intensă a municipiului. Răspunsurile cetăţenilor au vizat cu 
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precădere serviciul de transport în comun, apa potabilă, iluminatul public, serviciile sanitare, 
siguranţa publică.   

Foarte importante sunt considerate de către locuitorii municipiului dotările de care 
dispun. La această categorie, au fost menţionate în repetate rânduri următoarele: spaţii de 
joacă pentru copii, un spital modern, ştrand, un nou stadion, patinoar, terenuri şi săli de sport 
moderne, instituţii pentru bătrâni, locuinţe, în special pentru tineri, cluburi şi locuri de relaxare 
(inclusiv un parc de distracţii).  

Este de remarcat frecvenţa răspunsurilor ce privesc necesitatea unor spaţii de joacă 
pentru copii, a mai multor parcuri şi spaţii verzi, dar şi a celor ce vizează calitatea 
străzilor, a traficului şi a transportului în comun, curăţenia oraşului şi modernizarea 
dotărilor, în special a celor sanitare şi culturale. Alături de numărul şi calitatea locurilor de 
muncă, precum şi a locuinţelor pentru tineri, acestea ar fi principalele necesităţi ale populaţiei 
municipiului Bacău.  

Aşadar, cele mai frecvente probleme cu care se confruntă instituţiile din municipiul 
Bacău sunt cele de ordin financiar, urmate de cele ce privesc resursele umane. Relaţia cu 
autorităţile sau celelalte instituţii, infrastructura şi alte categorii de probleme au fost bifate 
fiecare o singură dată de către instituţii.  

Cele mai multe dificultăţi sunt legate de obţinerea finanţării pentru continuarea sau 
demararea proiectelor de extindere şi consolidare a infrastructurii, dotări performante, 
salarizarea personalului calificat, desfăşurarea adecvată a activităţii sociale, măsuri active de 
ocupare a forţei de muncă.  

Disfuncţionalităţi au fost sesizate şi în privinţa nivelului de interes faţă de legislaţia 
privind protecţia patrimoniului şi faţă de valorile trecutului, dar şi a gradului de educaţie 
filantropică şi de responsabilitate socială corporatistă, precum şi a nivelului de 
responsabilizare a beneficiarilor prestaţiilor sociale.  

La capitolul infrastructură, au fost menţionate două disfuncţionalităţi privind existenţa 
şi funcţionalitatea rampelor de acces în spaţiile publice, precum şi calitatea infrastructurii de 
apă-canal la căsuţele sociale din str. Izvoare, nr.11.  

În ceea ce priveşte resursele şi suportul logistic, instituţiile reclamă suportul logistic 
insuficient în raport cu volumul de muncă, precum şi creşterea resurselor (umane, materiale, 
financiare) necesare pentru susţinerea unei persoane sau grup defavorizat, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare şi cu evoluţia preţurilor.  

Aşadar, disfuncţionalităţile sesizate de instituţiile interesate în dezvoltarea municipiului 
Bacău sunt legate în special de finanţarea proiectelor, în vederea funcţionării în parametri 
normali, dar şi de infrastructură şi suportul logistic. De altfel, obiectivele de dezvoltare 
ale acestor instituţii vizează în mare parte extinderea infrastructurii şi a dotărilor 
existente.  

Ca şi în cazul populaţiei, propunerile pentru dezvoltarea municipiului vizează în primul 
rând calitatea infrastructurii de transport (în special necesitatea şoselei de centură), 
crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea activităţii economice, crearea de noi spaţii 
verzi şi de joacă pentru copii, precum şi prezervarea şi valorificarea optimă a 
patrimoniului cultural existent.   
 
 

VI. STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND EVOLUŢIA ACTIVITĂŢILOR 
ECONOMICE ÎN MUNICIPIUL BACĂU 

 
Scenarii de dezvoltare economică a municipiului Bacău  
 
Contextul care influenţează trasarea scenariilor de dezvoltare a municipiului Bacău 

este definit de (1) statutul României de membru UE, orientarea către modelul de dezvoltare 
durabilă propus prin Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi 
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2013-2020-2030, aspiraţia municipiului Bacău către statutul de pol regional la nivelul Regiunii 
de Nord – Est.  

In ceea ce priveşte contextul naţional, se ţine cont de direcţiile de dezvoltare trasate 
prin Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi 2013 – 2020 – 
2030. Strategia promovează modelul dezvoltării durabile din punct de vedere social – 
economic, bazat pe diminuarea consumului excesiv de resurse, creşterea coeziunii sociale, 
protejarea mediului, propulsarea activităţilor generatoare de valoare adăugată mare, 
stimulate fiind de interesul pentru cunoaştere şi inovare: 

• ajustarea macrostructurii economiei (creşterea ponderii serviciilor) precum şi a 
structurilor intrasectoriale (reducerea ponderii subsectoarelor energo şi material 
intensive in industrie); 

• reducerea cu minimum 1,2- 1,5% pe an a consumurilor specifice de materiale si 
energie si a pierderilor in industria prelucrătoare, in sectoarele energetic si rezidenţial, 
transporturi si constructii ca urmare a creşterii semnificative a investiţiilor destinate 
modernizărilor tehnologice şi a infrastructurilor precum şi a calităţii managementului 
energetic şi tehnologic; 

• creşterea cu 2-3% pe an a ponderii produselor cu valoare adăugată mare, bazate pe 
tehnologii medii şi înalte, precum şi a serviciilor, în structura exportului; 

• ameliorarea semnificativă a performanţelor tehnico-economice şi a calităţii produselor 
şi serviciilor în scopul creşterii gradului de valorificare şi, implicit, a valorii adăugate, 
raportată la aceeaşi valoare a resurselor consumate; 

• îmbunătăţirea managementului comercial, a procedurilor de achiziţie a materiilor prime 
(în special a celor energetice), materialelor, componentelor şi serviciilor, precum şi 
valorificarea produselor şi serviciilor pe nişele de piaţă cele mai favorabile, în corelare 
cu evoluţia preţurilor pe pieţele internaţionale. 
 
Din punct de vedere al dezvoltării municipiului Bacău ca pol regional de dezvoltare 

urbană (conform HG nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de 
dezvoltare urbană), la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord – Est, este esenţială atragerea de 
fonduri pentru realizarea de investiţii din axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor - poli urbani de creştere" a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. 

 
La nivel judeţean, municipiul Bacău este considerat principalul centru de dezvoltare, 

cu o cu o zonă de polarizare amplă, concretizată în constituirea Zonei Metropolitane Bacău, 
formată din următoarele comune: Filipeşti, Bereşti – Bistriţa, Iţeşti, Hemeiuş. Blăgeşti, 
Măgura, Luizi – Călugăra, Mărgineni, Sărata, N. Bălcescu, Faraoani, Tamaşi, Traian, 
Gioseni, Buhoci, Secuieni, Săuceşti, Prăjeşti, Odobeşti.  

 
Analiza SWOT confirma o serie de avantaje competitive pentru municipiul Bacău, pe 

care se bazează scenariile de dezvoltare, cum ar fi poziţia geografică, gradul ridicat de 
accesibilitate rutieră, feroviară, aeriană şi perspectivele legate de dezvoltarea unui nod de 
comunicaţii complex, diversificarea activităţilor economice, sistem competitiv de învăţământ 
preuniversitar şi existenţa învăţământului universitar, dezvoltarea sectorului privat de 
sănătate, prezenţa a numeroase instituţii financiar – bancare, prezenţa unor importante 
unităţi industriale de importanţă naţională şi internaţională: Agricola Internaţional, Letea S.A., 
S.C. Pambac, S.C. Aerostar, important centru comercial, existenţa resurselor de forţă de 
muncă care pot susţine dezvoltarea pentru următorii 10 ani.  
 

Scenariul dezvoltării compuse  
 

Scenariul dezvoltării compuse este un scenariu care combină scenariile anterioare, în 
scopul valorificării tuturor elementelor pozitive caracteristice oraşului: oraşul Bacău – centru 
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administrativ, financiar - bancar, de servicii, industrial, resurse de forţă de muncă, forţă de 
muncă calificată, sistem dezvoltat de învăţământ. Acest scenariu propune promovarea si 
sprijinirea dezvoltarii integrate a municipiului, prin diversificare economică şi un grad sporit de 
cuprindere a forţei de muncă, care să diminueze migraţia internaţională. 

Pe termen scurt şi mediu priorităţile vor fi reprezentate de:  
- dezvoltarea infrastructurii oraşului: de transporturi (modenizarea aeroportului, 

modernizarea arterelor rutiere, construirea şoselei de centură, realizarea unui 
centru de transport intermodal), de comunicaţii, de utilităţi (moderizarea reţelelor 
de alimentare cu apă şi canalizare), de locuinţe (reabilitarea blocurilor de locuinţe), 
de dotări (Centrul Expoziţional de Afaceri şi de Agrement), 

- dezvoltarea infrastructurii sistemului public de sănătate şi asistenţă socială,  
- dezvoltarea serviciilor: serviciile financiar – bancare şi de asigurări, a serviciilor de 

intermedieri financiare, a serviciilor de IT, a serviciilor pentru populaţie, a serviciilor 
de alimentaţie publică, a serviciilor de expertiză şi consiliere,  

- dezvoltarea infrastructurii turistice (unităţi clasificare de cazare, infrastructură de 
agrement, infrastructură de orientare), în sectorul terţiar accentul punându-se pe 
calitatea serviciilor prestate ca element generator de competitivitate.  

- Se vor dezvolta serviciile de învăţământ preuniversitar şi universitar.  
- Atragerea investiţiilor străine noi în sectorul productiv, şi dezvoltarea unităţilor 

industriale existente;  
Pe termen mediu şi lung acţiunile vor fi orientate către:  
- sprijinirea şi susţinerea activităţilor centrelor de cercetare – inovare – dezvoltare,  
- dezvoltarea IMM-urilor care desfăşoară activităţi de inovare şi IMM – urilor 

inovative,  
- delocalizarea unităţilor industriale din interiorul oraşului către periferii şi în Zona 

Metropolitană Bacău;  
- dezvoltare de noi platforme industriale, centre de transfer tehnologic, incubatoare 

de afaceri localizate în Zona Metropolitană a oraşului Bacău;  
- dezvoltarea turismului de afaceri datorită dezvoltării afacerilor şi investiţiilor străine;  

 
Abordarea compusă va conduce la aparitia de noi subiecte de dezvoltare cum ar fi, de 

exemplu, protecţia mediului şi sectoarele conexe (obţinerea de energie din surse 
regenerabilel), valorificarea deşeurilor reciclabile (reciclarea PET-urilor, reciclarea metalelor, 
reciclarea sticlei) precum şi la structuri sociale, datorită cuprinderii sporite a forţei de muncă.  

 
 
VII - STUDIU TURISTIC ŞI DE AGREMENT AL MUNICIPIULUI BACĂU ŞI ZONEI 
METROPOLITANE BACĂU 

 
Dezvoltarea raţională şi durabilă a turismului în municipiul Bacău şi comunele cu 

potenţial turistic din Zona Metropolitană Bacău va genera beneficii atât pentru comunităţile 
locale cât şi pentru turiştii care vizitează această zonă. Astfel, pe plan loca se creează noi 
locuri de muncă, se îmbunătăţeşte infrastructura de transport şi infrastructura edilitară, se 
dezvoltă serviciile de transport în comun, comerţul, dar, în acelaşi timp, se produc şi rezultate 
mai puţin palpabile, dar la fel de importante: reconversie profesională a adulţilor, stoparea 
exodului rural şi a emigraţiei, creşterea interesului pentru educaţie, revitalizarea 
meşteşugurilor şi tradiţiilor locale, protejarea mediului înconjurător.  

Prezenţa unui mediu natural şi cultural autentic, bine păstrat, reprezintă o oportunitate 
unică pentru turişti de a cunoaşte cultura, istoria şi arta locală, gastronomia specifică, 
tradiţiile şi obiceiurile populare, peisajele şi curiozităţile reliefului local, diferite de cele din 
locul de origine al turiştilor, dar, în acelaşi timp, confortabile şi sigure. În perspectiva 
dezvoltării turismului, comunităţile locale (municipiul Bacău şi comunele din Zona 
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Metropolitană Bacău) trebuie să fie suficient de diferite şi variate pentru a atrage şi interesa, 
oferind turiştilor experienţe inedite şi şansa de a evita din cotidian, însă, în acelaşi timp, 
suficient de „similare” în ceea ce priveşte condiţiile de confort şi siguranţă astfel încât turiştii 
să fie relaxaţi şi bine dispuşi.  

În final, conservarea şi protejarea mediului natural şi a potenţialului cultural (sub toate 
formele sale) asigură existenţa pe termen lung a municipiului Bacău şi comunelor cu 
potenţial turistic din Zona Metropolitană Bacău ca destinaţii turistice.  

 
 
VIII – STUDIU ISTORIC AL MONUMENTELOR DIN MUN. BACAU 
 
LISTA MONUMENTELOR ISTORICE DIN MUN. BACAU 
 

NR. 
CRT.  

COD LMI 2004 DENUMIRE  ADRESA DATARE  

1. BC-I-s-A-00699 Ansamblul bisericii 
"Sf. Nicolae” din 
Bacău 

Bd. Unirii 2-4 la 
N de actuala  
catedrală "Sf. 
Nicolae” 

 

2. BC-I-m-A-00699.01 Fundaţii Bd. Unirii 2-4 la 
N de actuala  
catedrală "Sf. 
Nicolae” 

sec. XV - XVI 
Epoca 
medievală 

3.  BC-I-m-A-00699.02 Cimitir Bd. Unirii, nr. 2-
4 la Sud de 
actuala 
catedrala „Sf. 
Nicolae” 

sec. XV - XVI 
Epoca 
medievală 

4. BC-II-a-A-00757 Ansamblul Curţii 
Domneşti din Bacău 

Str. 9 Mai 48 sec. XV - XVI

5. BC-II-m-A-
00757.01 

Biserica "Precista", 
"Adormirea Maicii  
Domnului" 

municipiul 
BACĂU Str. 9 
Mai 48 

sec. XV - XVI

6. BC-II-m-A-
00757.02 

Ruine curte 
domnească 

municipiul 
BACĂU Str. 9 
Mai 48 

sec. XV - XVI

7. BC-II-m-A-
00757.03 

Ruine turn municipiul 
BACĂU Str. 9 
Mai 48 

sec. XV - XVI

8. BC-II-m-A-00763 Casa Memorială 
Vasile Alecsandri 

Str. Apostu 
George 3 

sf. sec. XVIII 

9. BC-II-m-A-00773 Palat Administrativ Str. Mărăşeşti 2 1891 
10. BC-III-m-A-00925 Statuia poetului 

George Bacovia 
Str. Mărăşeşti În 
parcul  
Bibliotecii 
judeţene 

1971 

11. BC-IV-m-A-00930 Casa memorială 
George Bacovia 

Str. Bacovia 
George 13 

sec. XIX 

12. BC-II-m-A-00770 Casa Arh. George 
Sterian 

Str. Eminescu 
Mihai 10 

1921 
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Monumente categoria B 
 

NR. 
CRT.  

COD LMI 2004 DENUMIRE  ADRESA DATARE  

1. BC-II-m-B-00758 Casa Mircea Cancicov, 
azi sediu P.N.L. 

Str. Alecsandri 
Vasile 3 

înc. sec. 
XX 

2. BC-II-m-B-00759 Grădiniţă Str. Alecsandri 
Vasile 6 

1921 

3. BC-II-m-B-00761 Casa Vestali Str. Alecsandri 
Vasile 8 

1914 

4. BC-II-m-B-00762 Colegiul Naţional 
"Vasile Alecsandri” 

Str. Alecsandri 
Vasile 37 

1925 - 
1934 

5. BC-II-m-B-00764 Colegiul Naţional 
"Ferdinand I” 

Str. Bacovia 
George 45 

1891 

6. BC-II-m-B-00765 Casa Ing. Anania Str. Bacovia 
George 49 

1910 

7. BC-II-m-B-00766 Casa General Cantili, 
azi Centrofarm 

Str. Bacovia 
George 52 

1850 

8. BC-II-m-B-00767 Casa Arh. L. 
Vulcănescu 

Str. Cuza Vodă 1 1935 

9. BC-II-m-B-00768 Casa Poltzer, azi sediul 
DJPCCPCN 

Str. Cuza Vodă 6 1927 

10. BC-II-m-B-00769 Casa Rafailă Str. Cuza Vodă 14 
bis 

1820 

11. BC-II-m-B-00771 Şcoala Normală de fete 
"Ştefan cel Mare” 

Str. Haret Spiru 6 1890 

12. BC-II-m-B-00772 Hotel "Athenee  
Palace" şi Teatrul 
Mărăşti, azi Teatrul 
Bacovia şi Hotel Central 

municipiul BACĂU 
Str. Iernii 7 

1927 - 
1929 

13. BC-II-m-B-00781 Biblioteca Judeţeană, 
fostă primărie 

Bd. Ioniţă Sandu 
Sturza 1 

1770 

14. BC-II-m-B-00782 Casă, azi sediul 
T.M.U.C.B. 

Bd. Ioniţă Sandu 
Sturza 39 

1930 

15. BC-II-m-B-00783 Casă Bd. Ioniţă Sandu 
Sturza 96 

1920 

16. BC-II-m-B-00774 Fostele Birouri ale 
Comerţului şi Clădirea  
Poştei, azi Oficiul poştal 
nr. 1 

municipiul BACĂU 
Str. Mărăşeşti 8 

1920 

17. BC-II-m-B-00775 Şcoala "Alexandru Ioan 
Cuza" 

Str. Oituz 14 1859 

18. BC-II-m-B-00776 Casa Armatei, azi Casa 
Dr. Marcovici 

Str. Oituz 16 1927 

19. BC-II-m-B-00777 Arhivele Statului Str. Oituz 29 înc. sec. 
XX 

20. BC-II-m-B-00778 Biserica "Sf. Împăraţi” Str. Oituz 40 1842 - 
1845 

21. BC-II-m-B-00779 Muzeul de Ştiinţe ale Str. Popa Şapcă 3 1870 
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NR. 
CRT.  

COD LMI 2004 DENUMIRE  ADRESA DATARE  

Naturii, "Vivariu" 
22. BC-II-m-B-00784 Sinagogă Str. Ştefan cel Mare 

35 
1906 

23. BC-II-a-B-00785 Ansamblul Centrului 
Judeţean de Cultură 

Str. Trotuş 6A-6B 1912 

24. BC-II-m-B-
00785.01 

Centrul Judeţean de 
Cultură (actual 
Ansamblul artistic 
„Busuiocul”) 

Str. Trotuş 6A-6B 1912 

25. BC-II-m-B-
00785.02 

Grădiniţă Str. Trotuş 6A-6B sec. XX 

26. BC-II-m-B-
00785.03 

Sala de sport Str. Trotuş 6A-6B sec. XX 

27. BC-II-m-B-00786  
 

Observator Astronomic-
Muzeul de Ştiinţele 
Naturii 

Str. Trotuş 8 1910 - 
1911 

28. BC-III-m-B-00922 Bustul lui Vasile 
Alecsandri 

Str. Alecsandri 
Vasile 37 

1897 

29. BC-III-m-B-00923 Bustul maiorului 
Constantin Ene 

Str. Bălcescu 
Nicolae, în Parcul 
Trandafirilor  

1977 

30. BC-IV-m-B-00931 Casa pictorului Nicu 
Enea 

Str. Enea Nicu 31 sec. XIX 

 
In cadrul acestui studiu s-a intocmit fisele celor 42 monumente istorice de pe teritoriul 

mun. Bacau pe mai multe criterii si anume: grupa A – monumente de interes national, grupa 
B monumente de interes local, identificare, localizare administrativa, statut proprietate, 
datare, persoane si evenimente asociate monumentului istoric, descriere, conservare, 
restaurare, prezervare , niveliul de interes clasare, sistematizarea evidentei. 

In urma acestei analize s-au stabilit masurile de protejare, restaurare, conservare a 
monumentelor precum si limitele de protectie ale constructiilor si modul in care se poate 
construi in aceste zone - numai cu acordul ministerului culturii si al cultelor. 
 
 

IX. STUDIU ECHIPĂRII EDILITARE 
 

Concluziile acestui studiu pe fiecare domeniu sunt urmatoarele: 

Gospodărirea apelor: 

- Interzicerea de noi obiective în zonele inundabile stabilite în planul de apărare împotriva 
inundaţiilor şi pe zonele de protecţie ale lucrărilor hidrotehnice. 

- Eliberarea zonelor de protecţie de construcţii şi anexe, pentru asigurarea accesului la 
acţiuni operative de intervenţii precum şi pentru lucrările curente de întreţinere; 

- Decolmatare Lac Agrement. 
- Reabilitarea digului de protectie la km 6,014 si km 6,339 pentru protejarea aductiunii 

de apa bruta baraj V.Uzului – Statia de tratare Darmanesti, conducta amplasata pe malul 
drept al râului Uz. 
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Alimentare cu apă: 

• îmbuătăţirea alimentarii cu apa a oraşului Bacău, urmărindu-se construcţia si 
reabilitarea aducţiunii de apa de la lacul Poiana Uzului; 

• constructia unei noi statii de tratare a apei potabile pentru aceasta aductiune; 
• reabilitarea retelei de canalizare concentrata in sectiunile cele mai critice ale retelei 

si este destinata printre altele reducerii infiltratiilor si exfiltratiilor actuale cu 
aproximativ 20%; 

• reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate Bacau astfel incat in urma reabilitarii 
statia va indeplini conditiile directivei privind epurarea apelor uzate orasenesti, 
pentru descarcarea in cursuri de apa din zone nesensibile (epurare secundara). 

 
Statia de tratare 
Din fonduri ISPA, prin Masura 2002/RO/16/P/PE/018, componenta B, se prevede 

"Constructia unei noi statii de tratare a apei potabile" 
Prin aceasta investitie se urmareste atingerea urmatoarelor obiective: 
• calitate corespunzatoare a apei potabile furnizata consumatorilor; 
• control asupra procesului de tratare si tehnologii avansate de urmarire a 

functionarii statiei; 
• dotarea la standardele U.E. a laboratorului de analiza a apei potabile; 
• siguranta in exploatare; 
• alternative de functionare a sistemului de operare si furnizare a apei potabile in 

municipiul Bacau; 
• reducerea consumului de energie electrica. 
 
Canalizare 
 
Reabilitarea retelei de canalizare" este o investitie finantata din fonduri ISPA prin 

Masura 2002/RO/16/P/PE/018, componenta C, prin care se urmareste inlocuirea a 7,3 km de 
conducta de diametrul 400 mm, 3,5 km. de conducta de diametrul 500 mm si 0,6 km de 
conducta cu diametrul de 600 mm, in total fiind inlocuita 11,4 km de retea de canalizare. Se 
mai urmareste inlocuirea colectorului principal cu diametrul de 1800 mm si cu lungimea de 
aproximativ 0,1 km. 

 
Statia de epurare 
Prin investitia "Reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate Bacau" se urmareste, 
in principal, indeplinirea standardelor stabilite de directiva CE nr. 91/271/CEE 

Alimentarea cu energie electrică 

Obiectivele prioritare defalcate pe categorii de instalatii, se concretizeaza prin masuri 
tehnice pentru cresterea gradului de siguranta în functionare instalatiilor de distributie a 
energiei electrice:  

a. Linii electrice de 110 kV (LEA si LES) 
• Introducerea conductoarelor de protectie cu fibra optica înglobată (pentru 

transmisia de date si integrarea în sistemul de teleconducere operativa 
DMS/SCADA)  

b. Linii electrice de medie tensiune (LEA si LES)  
Îmbunatatirea exploatarii retelelor de medie tensiune prin: realizarea de Sisteme de 
Automatizare a Distributiei folosind reanclansatoare, utilizarea de conductoare izolate, 
protejate cu descarcatoare cu ZnO. 
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c. Linii electrice de joasa tensiune (LEA si LES)  
• Îmbunatatirea exploatarii retelelor de joasa tensiune prin: reducerea lungimii liniilor 

la maxim 500 m si executia de injectii noi de circuite din posturi, utilizarea de 
conductoare torsadate TYIR, trifazarea retelelor de j.t. si utilizarea cutiilor de 
sectionare  

d. Statii electrice 110 kV/ M.T 
• Modernizarea sistemelor de analiza postavarie prin introducerea de 

osciloperturbografe moderne  
e. Statii electrice M.T/ M.T. si Posturi de transformare M.T/J.T. 
Utilizarea posturilor compacte în anvelopa de beton sau metalica, echipate cu celulele 

modulare capsulate, cu izolatie de SF6 si întreruptoare cu stingerea arcului în vid . 
 
Tehnici de monitorizare si diagnosticare on-line  

- Achizitionarea de echipamente de mentenanta predictiva: echipamente de 
diagnosticare a transformatoarelor prin analiza cromatografica a gazelor din ulei si 
masurarea descarcarilor partiale; echipamente de monitorizare a temperaturii, 
hidrogenului si apei; de termografie a contactelor electrice  

Alimentare cu gaze naturale 

Programul de investiţii pe anul 2009 cuprinde lucrări de înlocuiri de conducte pe 
următoarele străzi: 

1. Zona energiei cu străzile Avram Iancu, Erou M. Hasan, Banatului, M. Eminescu, 
Veniamin Costache, Energiei, Emil Racoviţă, Tipografilor şi intersecţia George 
Bacovia, Nordului. 

2. Zona Bistriţa Lac cu străzile Pictor Aman, Miron Costin, Aleea Vişinului, Alexandru 
cel Bun, Florilor, Nufărului, Livezilor, Valea Albă, 1 Mai, Ana Ipătescu. 

3. Aleco Russo 
4. Cornişa –imobile 9A+9B 
5. Ştefan cel Mare, Venus 
6. Str. Republicii între pasaj Letea şi str. Condorilor 
7. Aviatori, Neptun, Victor Babeş 
8. Făgăraş 
9. Dig Birnat, Prelungirea Bradului, Tazlăului 
10. Calea Moineşti (Pod Trebeş) 
11. Şoimului, Armoniei, Caişilor 
 
 

Alimentare cu energie termică 
 

Stategia privind modernizarea, eficientizarea si adecvarea la conditiile reale ale 
pietei de energie termica urbana (studii de prefezabilitate si fezabilitate elaborate)  

1. "Reabilitarea a 34 puncte termice in municipiul Bacau " - faza SPF+SF  
2. "Transformarea a 14 centrale termice existente in puncte termice"-faza SPF+SF  
3. "Reabilitarea instalatiei de ardere pacura si gaze CAF 100 Gcal/h"-faza SPF+SF  
4. "Reabilitarea retelelor termice secundare in municipiul Bacau "-faza SPF+SF  
5. "Instalarea unui grup de cogenerare cu turbina cu gaze in cadrul CET Bacau" -faza 

SPF+SF  
6. "Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu energie termica din 

municipiul Bacau "-faza SPF+SF  
7. "Reabilitarea statiei de 6 kV servicii proprii generale OBL_OBM " -faza SPF+SF  



REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL BACĂU, JUDEŢULBACĂU S.C. ARCADIS TGH  S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: +40-232-232483 
E-mail:office@arcadistgh.ro     Fax:+40-332-401033

 
Contract nr.:250/2008     Vol.:IV  PUG PROPUNERI    cod:250/2008PUG/III 

 

Piese 
scrise 

 

Pag. 
19/140 

 
8. "Transformarea cazanului tip CRG 1870 pentru funcţionare cu sistem de ardere pentru 

combustibil hidrocarburi " -faza SPF+SF  
9. "Contorizarea energiei termice la nivel de scară la toţi consumatorii conform HG 

933/2004 "  
 

OPORTUNITĂŢI: 
 •Dezvoltarea sectorului turistic în următorul deceniu ca urmare a unei strategii 
naţionale în domeniu 
 • Zona de atractie pentru turisti  
 • Realizarea unei rute ocolitoare a municipiului 
 • Realizarea unei gropi de gunoi ecologice a orasului  
 • Realizarea unor programe ce urmaresc atragerea investitorilor 
 • Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi oportunităţi pentru crearea de noi locuri de 
muncă 
 • Interes pentru infintarea unui parc industrial 
 • Modernizarea si extinderea zonei de agrement (existente) a orasului 
 
 
 

3.2. EVOLUŢIE POSIBILĂ - PRIORITĂŢI 
 
 Municipiul Bacau este arnplasat intr-o zona geografica favorizata, din majoritatea 
punctelor de vedere. Industria, agricultura, turismul, circulatia marfurilor, etc. isi pot gasi conditiile 
corespunzatoare de dezvoltare, dar numai prin abordarea interdisciplinara a programelor de actiune 
si prin corelarea  permanenta a mijloacelor avute la dispozitie. 

Consideram ca evolutia posibila a localitatii, privita sub toate aspectele, trebuie sa aiba in 
vedere urmatoarele trasaturi ce reies din analiza efectuata: 

- dominanta mediului artificial asupra mediului natural, precum si densitatea relativ mare a 
locuitorilor, cladirilor si echiparilor in zona urbana comparativ cu situatia din zonele periurbane; 

- preponderenta, in cadrul fondului construit, a cladirilor si amenajarilor cu profil de locuire; 
- stabilitatea relativa a populatiei, careia trebuie sa i se asigure implinirea celor mai 

importante si frecvente functiuni ale vietii cotidiene, chiar in conditiile unei pendulari zilnice sau 
periodice in afara municipiului, impuse de cerintele procesului de munca sau de alte interese si 
obligatii ocazionale; 

- interferenta a doua fluxuri dirijate in directii opuse, ce interconecteaza organismul urban la 
ariile inconjuratoare: pe de o parte fluxuri ce converg din exterior catre nodul polarizator (prin care 
acesta este aprovizionat cu materii prime, energie, produse alimentare, forta de munca etc) pe de alta 
parte o categorie de fluxuri centrifuge ce decurg din rolul municipiului de centru polarizator 
(furnizor al zonelor limitrofe de produse si servicii, aparat organizatoric etc.). 

In aceste conditii, remodelarea viitoare a cadrului urban trebuie sa asigure definirea 
modelului de perspectiva in corelatie cu realitatile prezentului, stabiiindu-se etapele intermediare ce 
se cer a fi parcurse pentru a permite atingerea obiectivului. 

Consideram ca prioritatile acestui proces de remodelare sunt urmatoarele: 
- constituirea in sistem a asezarilor existente si delimitarea limpede a centrului localitatii, pe 

considerente economico-sociale si istorice, corelata cu o zonificare functionala proportionata; 
- transformarea actualelor relatii de subordonare ale localitatilor periurbane fata de 

calitatea de centru, in relatii de cooperare care sa permita integrarea complexa a acestora intr-un 
sistem; 

- cresterea nivelului calitativ si cantitativ al echipamentelor tehnico-edilitare si acordarea 
atentiei cuvenite dezvoltarii sistemului rutier de legaturi, atat in interior, cat si in exteriorul 
teritoriului. 
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3.3. OPTIMIZAREA RELATIILOR IN TERITORIU 
 

Administraţia locală îşi va coordona activităţile întreprinse în scopul atingerii 
obiectivelor specifice, cu obiectivele strategiei de dezvoltare regională, care sunt 
următoarele: 
 
 Dezvoltarea infrastructurii fizice şi de afaceri, conservând în acelaşi timp condiţiile de 

mediu; 
 
 Intărirea mediului de afaceri în sectoarele strategice şi tradiţionale din regiune, prin 

creşterea competitivităţii şi eficienţei microîntreprinderilor şi IMM-urilor; 
 
 Imbunătăţirea nivelului de trai a locuitorilor din zonele rurale în vederea reducerii 

decalajelor existente faţă de mediul urban; 
 
 Imbunătăţirea nivelului de instruire şi a abilităţilor profesionale şi tehnice în vederea 

asigurării unei forţe de muncă adaptabilă la cerinţele pieţei şi a includerii sociale a 
persoanelor dezavantajate/ Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale. 

 
Obiectivele de dezvoltarea în context teritorial şi naţional sunt aliniate instrumentelor 

de finanţare ale Uniunii Europene legate de creşterea gradului de competitivitate al 
municipiului, prin îmbunătăţirea infrastructurii economice şi întărirea coeziunii sociale. Pentru 
finanţarea acestor obiective este necesară coordonarea obiectivelor dezvoltării la nivel 
judeţean cu obiectivele prioritare ale fondurilor structurale:  

- promovarea dezvoltării şi ajustărilor structurale prin furnizarea de infrastructură de 
bază şi încurajarea investiţiilor în activităţi economice de afaceri. 

- sprijinirea conversiei economice şi sociale a zonelor care se confruntă cu dificultăţi 
de natură structurală.  
 
 Cooperările teritoriale propuse prin PATJ Bacău între unităţi administrativ teritoriale 
funcţionale în interiorul judeţului, sau în afara acestuia, se vor constitui prin coordonarea 
investiţiilor realizate din bugetele locale, judeţean/judeţene şi a guvernului, precum şi prin 
fondurile structurale şi de coeziune prezente şi prognozate. 

Cooperarea are ca scop înlăturarea disparităţilor privind gradul de servicii şi de 
bunăstare a populaţiei judeţului, prin restructurarea zonelor industriale, diversificarea 
economiei zonelor rurale sau a zonelor rurale aflate în decădere şi a zonelor urbane aflate în 
stare de criză. Prin PATJ sunt propuse programe de cooperare în context teritorial periurban 
şi regional, în coordonare cu secţiunile de transport ale Planului de Amenajare a Teritoriului 
Naţional: 
1. Cooperarea teritorială în scopul formulării şi implementării integrate a (1). Inlăturării 
disparităţilor dintre localităţi, în condiţiile îmbunătăţirii indicatorilor de dezvoltare şi nivelului de 
dotare şi (2) Creşterii competitivităţii economice a localităţilor din judeţ comparativ cu judeţele 
învecinate. 
 

1.1. Operaţionalizarea Zonei Metropolitane a Mun. Bacău 
Scopul înfiinţării şi operaţionalizării acestei zone este de cooperare a planificării 

comune a unor servicii, utilităţi şi resurse într-o politică unică de dezvoltare. 
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Proiecte: 
 Realizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan (PATZM) al 

Municipiului Bacău  
 
 Constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Bacău 2020  

 
 Realizarea planurilor de zonare fiscală aferent planului PATZM Mun. Bacau 

 
 Realizarea, publicarea şi ţinerea la zi a unui ghid de investiţii cu precizarea ofertei de 

teren, condiţii de regulament urban, preţ şi condiţii de avizare/aprobare a investiţiilor 
private 

 
1.2. Dezvoltarea coridorului economic interjudeţean: Adjud - Bacău - Piatra Neamţ  

Scopul dezvoltării acestui coridor inter-judeţean are ca obiectiv poziţionarea ponderii 
activităţilor de servicii complementare turismului cultural şi agroturismului regional. 
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Proiecte: 
 Reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale unităţilor teritorial administrative 

aparţinând judeţelor Bacău, Neamţ şi Vrancea 
 
 Realizarea, publicarea şi ţinerea la zi a unui ghid de investiţii cu precizarea ofertei de 

teren, condiţii de regulament urban, preţ şi condiţii de avizare/aprobare a investiţiilor 
private 

 
 Formularea de proiecte comune eligibile pentru investiţii propuse în cadrul coridorului, 

pentru fondurile structurale şi de coeziune 
 
 Constituirea unui grup de management al ciclurilor de proiect în cadrul coridorului, în 

scopul realizării accesării fondurilor structurale 
 

1.3. Zona de cooperare interjudeţeană Podul Turcului - Tecuci – Adjud - Bârlad. 
Scopul acestei cooperării este de natură regională şi este justificat, potrivit legii 351/2001, 
prin (1). Necesitatea implementării cu prioritate a unui plan de coeziune teritorială la nivelul 
judeţelor participante pe domenii economice, sociale şi de mediu şi prin (2). Necesitatea 
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creşterii rolului polarizator a unor unităţi administrativ teritoriale în scopul consolidării 
condiţiilor de dezvoltare a habitatului urban. 
 

Proiecte: 
 Realizarea Planurilor Urbanistice Zonale pe coridorul menţionat 

 
 Realizarea, publicarea şi ţinerea la zi a unui ghid de investiţii cu precizarea ofertei de 

teren, condiţiile de regulament urban, preţ şi condiţiile de avizare/aprobare a investiţiilor 
private 

 
 Formularea de proiecte comune eligibile pentru investiţii propuse în cadrul coridorului, 

pentru fondurile structurale şi de coeziune 
 
 Constituirea unui grup de management al ciclurilor de proiect în cadrul coridorului în 

scopul realizării accesării fondurilor structurale 
 
 
 

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR 
 
 
3.4.1. ANALIZA CADRULUI STRATEGIC  
 
 
Analiza cadrului strategic identifică priorităţile stabilite la nivelurile naţional, regional şi 

judeţean. Aceasta îşi propune, de asemenea, să identifice influenţa pe care strategiile 
respective o au asupra municipiului Bacău, precum şi importanţa de care acesta beneficiază 
în cadrul procesului de elaborare a planurilor de dezvoltare. Cadrul strategic identifică 
priorităţile stabilite pe termen scurt, mediu şi lung.  

Contextul care influenţează evoluţia în viitor a municipiului Bacău este definit de (1) 
statutul României de membru UE, orientarea către modelul de dezvoltare durabilă propus 
prin Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi 2013 – 2020 - 
2030, aspiraţia municipiului Bacău către statutul de pol regional la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Nord – Est.  

 
 
3.4.1.1. Nivel naţional 
 
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care 

România va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-economică 
faţă de Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene de coeziune 
economică şi socială şi reprezintă documentul de planificare strategică şi programare 
financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea 
socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.  

PND reprezintă un instrument de prioritizare a investiţiilor publice pentru dezvoltare. 
Raţiunea elaborării PND este aceea de a stabili direcţiile de alocare a fondurilor publice 
pentru investiţii cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale, din surse 
interne (buget de stat, bugete locale etc) sau externe (fondurile structurale şi de coeziune, 
fonduri UE pentru dezvoltare rurală şi pescuit, credite externe etc), în scopul diminuării 
decalajelor de dezvoltare faţă de Uniunea Europeană şi disparităţilor interne.  
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Obiectivul global al Planului Naţional de Dezvoltare, ce vizează reducerea 

disparităţilor de dezvoltare socio-economică faţă de Uniunea Europeană, se sprijină pe trei 
obiective specifice: 

• Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti,  
• Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază,  
• Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton. 
În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice pentru perioada 2007-

2013, măsurile şi acţiunile avute în vedere sunt grupate în cadrul a şase priorităţi naţionale 
de dezvoltare: 

• Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere,  

• Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport,  
• Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului,  
• Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi 

întărirea capacităţii administrative,  
• Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol,  
• Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 
Priorităţile naţionale de dezvoltare asigură continuitatea faţă de liniile directoare ale 

PND 2004-2006 şi încearcă să îmbine, pe de o parte, elementele politicilor sectoriale şi ale 
politicii de dezvoltare regională, şi, pe de altă parte, orientările strategice la nivel european şi 
cerinţele specifice legate de accesarea fondurilor comunitare post-aderare. 

 
Un alt document strategic care „ghidează” direcţiile de dezvoltare economică ale 

municipiului Bacău este Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - 
Orizonturi 2013 – 2020 – 2030. Strategia promovează modelul dezvoltării durabile din punct 
de vedere social – economic, bazat pe diminuarea consumului excesiv de resurse, creşterea 
coeziunii sociale, protejarea mediului, propulsarea activităţilor generatoare de valoare 
adăugată mare, stimulate fiind de interesul pentru cunoaştere şi inovare: 

• ajustarea macrostructurii economiei (creşterea ponderii serviciilor) precum şi a 
structurilor intrasectoriale (reducerea ponderii subsectoarelor energo şi material 
intensive in industrie); 

• reducerea cu minimum 1,2 - 1,5% pe an a consumurilor specifice de materiale şi 
energie şi a pierderilor în industria prelucrătoare, în sectoarele energetic şi rezidenţial, 
transporturi şi construcţii ca urmare a creşterii semnificative a investiţiilor destinate 
modernizărilor tehnologice şi a infrastructurilor precum şi a calităţii managementului 
energetic şi tehnologic; 

• creşterea cu 2-3% pe an a ponderii produselor cu valoare adăugată mare, bazate pe 
tehnologii medii şi înalte, precum şi a serviciilor, în structura exportului; 

• ameliorarea semnificativă a performanţelor tehnico-economice şi a calităţii produselor 
şi serviciilor în scopul creşterii gradului de valorificare şi, implicit, a valorii adăugate, 
raportată la aceeaşi valoare a resurselor consumate; 

• îmbunătăţirea managementului comercial, a procedurilor de achiziţie a materiilor prime 
(în special a celor energetice), materialelor, componentelor şi serviciilor, precum şi 
valorificarea produselor şi serviciilor pe nişele de piaţă cele mai favorabile, în corelare 
cu evoluţia preţurilor pe pieţele internaţionale. 
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3.4.1.2. Nivel regional 
 
Obiectivul general al Strategiei Regionale Nord-Est 2007-2013 este reducerea 

decalajului existent faţă de regiunile dezvoltate ale României prin creşterea gradului de 
competitivitate şi atractivitate regional. 

Obiectivele specifice de dezvoltare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord – Est sunt 
următoarele:  

 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice şi sociale prezervând în acelaşi 
timp condiţiile de mediu,  

 Consolidarea mediului de afaceri prin creşterea competitivităţii şi eficienţei 
microîntreprinderilor şi IMM-urilor,  

 Realizarea de investiţii şi dezvoltarea de noi servicii turistice în vederea valorificării 
potenţialului turistic regional,  

 Adaptarea calificărilor şi a nivelului de calificare la cerinţele pieţii şi a includerii 
sociale a categoriilor.  

 
Direcţii strategice de dezvoltare 
 
Strategia Regională Nord - Est 2007-2013 contine priorităţi şi măsuri ce vor putea 

fi finanţate din instrumente structurale prin Programul Operaţional Regional, Programe 
Operaţionale (Infrastructura de Transport, Infrastructura de Mediu, Creşterea Competitivităţii 
Economice, Dezvoltarea Resurselor Umane şi Servicii Sociale, Dezvoltarea Capacitătii 
Administrative), Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală, precum şi din alte surse 
de finanţare, având următoarea structură: 

 
PRIORITATE MĂSURĂ 
Prioritate 1 – 
Infrastructură şi 
mediu 

Măsura 1.1 - Modernizarea infrastructurii locale şi regionale de 
transport rutier. 
Măsura 1.2 - Modernizarea gărilor şi a reţelei feroviare. 
Măsura 1.3 - Modernizarea infrastructurii aeroportuare. 
Măsura 1.4 - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu. 
Măsura 1.5 - Dezvoltarea infrastructurii energetice. 
Măsura 1.6 - Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii 
educaţionale, sociale şi de sănătate. 
Măsura 1.7 - Infiinţarea centrelor de asistenţă socială. 
Măsura 1.8 - Reabilitare urbană. 
Măsura 2.1 - Investiţii pentru sprijinirea creării IMM-urilor şi 
microintreprinderilor şi dezvoltării celor existente. 
Măsura 2.2 - Servicii de consultanţă în/şi pentru dezvoltarea 
afacerilor în regiune. 

Prioritate 2 - 
Sprijinirea 
afacerilor, 
creşterea ocupării, 
dezvoltarea 
resurselor umane 

Măsura 2.3 - Cercetare, inovare şi dezvoltare tehnologică. 

Măsura 3.1 - Investiţii în turism. Prioritate 3 – 
Dezvoltarea 
turismului 

Măsura 3.2 - Promovarea potenţialului turistic. 

Măsura 5.1 - Dezvoltarea formării continue. 
Măsura 5.2 - Sprijin pentru dobândirea competenţelor 
antreprenoriale. 
Măsura 5.3 - Dezvoltarea de servicii aferente sistemului integrat 
de formare a categoriilor dezavantajate. 

Prioritate 4 - 
Dezvoltarea 
resurselor umane 
şi a 
serviciilor sociale 

Măsura 5.4 - Sprijin pentru calificarea / reconversia profesională a 
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PRIORITATE MĂSURĂ 

populaţiei ocupate din mediul rural. 
Măsura 5.5 - Dezvoltarea formării iniţiale. 
Măsura 5.6 - Intărirea capacităţii administrative şi eficientizarea 
managementului fondurilor structurale. 
Măsura 5.7 - Dezvoltarea de servicii existente şi înfiinţarea de noi 
servicii comunitare alternative. 

 
Programul Operaţional Regional finanţează proiecte care vor contribui la 

modernizarea regiunilor de dezvoltare ale ţării, şi implicit a Regiunii Nord –Est, prin investitii 
publice în dezvoltare urbană, în infrastructura de transport, socială, de afaceri si 
infrastructura turistică, pe următoarele axe prioritare de dezvoltare: 

• Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor – potentiali poli de crestere (Axa 1), 
• Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale si locale (Axa 2), 
• Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (Axa 3), 
• Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local (Axa 4), 
• Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului (Axa 5),  
• Asistenţă tehnică (Axa 6) 

În profil teritorial, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord – Est, municipiul Bacău este 
desemnat pol regional de dezvoltare urbană (conform HG nr. 998/2008 pentru 
desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană). Pentru dezvoltarea acestui 
pol urban este esenţială atragerea de fonduri pentru realizarea de investiţii din axa prioritară 
1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" a Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013. 

 
 
3.4.1.3. Nivel judeţean  
 
Viziunea de dezvoltare a judeţului Bacău (sursa: Strategia de dezvoltare a judeţului 
Bacău – Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Bacău) 
 
Judeţul Bacău are de compensat în următorii 15 ani o problemă de echilibru 

economic: economia judeţeană importă mai mult decât exportă, pe un fundal de restructurare 
a activităţii industriale şi de adaptare a economiei agricole la rigorile prevederilor 
Documentului de poziţie al României – capitolul 7 – Agricultura şi 8 – Piscicultura. In cadrul 
acestui proces, atât administraţia locală cât şi sectorul privat trebuie să integreze politicile de 
mediu în politicile economice.  

Scopul viziunii de dezvoltare a judeţului Bacău este acela de a agrega obiectivele 
socio-economice formulate la nivel naţional şi regional cu schimbările care au loc în structura 
spaţială, economică şi socială a municipiilor, oraşelor şi comunelor din acest judeţ.  

Obiectivele generale ale dezvoltăii judeţene care vor asigura implementarea strategiei 
sunt coordonate cu obiectivele regiunii Nord-Est: 

• Dezvoltarea infrastructurii fizice şi de afaceri conservând în acelaşi timp 
condiţiile de mediu; 

• Intărirea mediului de afaceri în sectoarele strategice şi tradiţionale din regiune 
prin creşterea competitivităţii şi eficienţei microîntreprinderilor şi IMM-urilor; 

• Îmbunătăţirea nivelului de instruire şi al abilităţilor profesionale şi tehnice în 
vederea asigurării unei forţe de muncă adaptabile la cerinţele pieţei şi includerii 
sociale a persoanelor dezavantajate/ Dezvoltarea resurselor umane şi a 
serviciilor sociale. 
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In contextul unei dezvoltări economice pozitive, susţinută prin indicatori economici şi 

sociali, consiliile locale partenere în dezvoltarea teritoriului judeţului Bacău vor lua în 
considerare rolul pe care îl va juca acest teritoriu din punct de vedere al poziţiei sale 
specifice, pe coridorul E85.  

Viziunea de dezvoltare a judeţului Bacău trebuie să găsească răspuns la problemele 
menţionate anterior în scopul (1). asigurării creşterii economice a judeţului pe termen mediu 
şi lung, (2). combaterii dezechilibrelor sociale şi teritoriale şi (3). conformării progresive cu 
standardele de mediu pe care România va trebui să le atingă în totalitate în 2017.  

 
 
Viziunea de dezvoltare a zonelor urbane (sursa: Strategia de dezvoltare a judeţului 
Bacău – Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Bacău) 
 
Din punct de vedere al utilizării eficiente a utilităţilor şi serviciilor publice, dezvoltarea 

economică şi socială a judeţului va trebui susţinută de către instituţiile publice şi/sau private 
implicate în oferta de servicii publice.  

Consiliul Judeţean va trebui să lucreze împreună cu unităţile administrativ teritoriale în 
scopul emiterii de decizii comune privind locul unde investiţiile publice vor trebui realizate cu 
prioritate, iar creşterea economică va trebui încurajată.  

Utilităţile publice precum apa, canalizarea şi gazul vor trebui extinse în scopul 
stimulării dezvoltării economice şi asigurării de alternative economice viabile pentru viitoare 
amplasări de zone rezidenţiale şi/sau de afaceri. Se vor descuraja activităţi de dezvoltare 
urbană care vor afecta terenurile arabile de clasă I şi II, sau se vor interfera cu activităţi 
agricole.  

Din punct de vedere al modului de utilizare a terenului în intravilanul oraşelor şi mai 
ales la graniţele dintre acestea, cererea de terenuri va fi ghidată de planurile urbanistice 
generale, care trebuie să pună de acord densitatea utilităţilor publice existente sau propuse 
cu densitatea unităţilor funcţionale (locuinţe, birouri, etc).  

Centrele oraşelor vor fi revitalizate în scopul constituirii lor ca puncte de atracţie la 
nivel zonal şi regional. Vor fi încurajate cu prioritate programe de renovare şi de construcţii 
noi, cu rol catalizator pentru dezvoltare, care vor completa caracterul istoric şi cultural al 
fondului existent.  

Fiecare localitate va atrage activităţi economice şi sociale specifice, în scopul evitării 
polarizării serviciilor şi ulterior a creşterii capacităţii de trafic auto. Un puternic simţ al 
identităţii comunităţii trebuie să fie stabilit la nivelul periferiilor oraşelor.  

Noile dezvoltări rezidenţiale, care vor fi realizate la marginea localităţilor, vor trebui să 
conţină o combinaţie de tipuri de locuinţe, servicii publice şi funcţiuni comerciale, care să 
asigure locuitorilor un acces rapid la aceste servicii urbane, fără să constituie elemente 
adiţionale de congestie de trafic în zonele centrale ale localităţilor. 

 
În cadrul judeţului Bacău, municipiul Bacău reprezintă localitate urbană de rangul I – 

municipiu reşedinţă de judeţ. Obiectivul strategic de dezvoltare prevăzut prin Strategia 
de dezvoltare a judeţului Bacău este următorul: Mobilizarea potenţialului micro-regional şi 
oferirea de servicii şi input economic prin colectarea şi procesarea surplusului agricol, prin 
atragerea activităţilor productive de înaltă tehnologie şi acces la transport şi telecomunicaţii. 

 
La nivel judeţean, municipiul Bacău este considerat principalul centru de dezvoltare, 

cu o cu o zonă de polarizare amplă, concretizată în constituirea Zonei Metropolitane Bacău, 
formată din următoarele comune: Filipeşti, Bereşti – Bistriţa, Iţeşti, Hemeiuş, Blăgeşti, 
Măgura, Luizi – Călugăra, Mărgineni, Sărata, N. Bălcescu, Faraoani, Tamaşi, Traian, 
Gioseni, Buhoci, Secuieni, Săuceşti, Prăjeşti, Odobeşti.  
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La nivel judeţean au fost identificate 2 tipuri de obiective: obiective strategice şi 

obiective prioritare. Obiectivele strategice la nivelul municipiului Bacău sunt următoarele: 
 Dezvoltarea infrastructurii fizice şi de afaceri respectând şi conservând în acelaşi 

timp condiţiile de mediu; 
 Intărirea mediului de afaceri în sectoarele strategice şi tradiţionale prin creşterea 

competitivităţii şi eficienţei microîntreprinderilor şi IMM-urilor; 
 Imbunătăţirea nivelului de instruire şi al abilităţilor profesionale şi tehnice în 

vederea asigurării unei forţe de muncă adaptabile la cerinţele pieţei şi includerii 
sociale a persoanelor dezavantajate,  

 Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale. 
 
Ca obiective prioritare, menţionăm:  
- dezvoltarea infrastructurilor majore: susţine dezvoltarea Aeroportului Internaţional 

Bacău, realizarea şoselei de centură pentru mun. Bacău, construirea de noi străzi 
şi modernizarea celor existente; 

- crearea şi funcţionarea Zonei Metropolitane Bacău, având municipiul Bacău drept 
centru polarizator;  

- construirea Spitalului Municipal Bacău,  
- modernizarea Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău; 
- dezvoltarea infrastructurii pentru asistenţă socială: centru pentru cazarea 

temporară a persoanelor fără adăpost, reabilitarea centrului social pentru persoane 
vârstnice, etc;  

- construirea Centrului Expoziţional şi de Afaceri Bacău,  
- construirea bazei sportive (stadion cu baza de antrenament),  
- reabilitarea termică a locuinţelor,  
- reabilitarea unităţilor de învăţământ şi construirea de noi unităţi şcolare: grădiniţe, 

şcoli cu clasele I – VIII, grupuri şcolare, licee;  
- obiectiv de investiţii şi dotări investiţionale:"Campus Nou", Municipiul Bacău; 
- asigurarea amplasamentelor pentru viitoare investiţii în domeniul productiv;  
- restaurarea monumentelor istorice de interes naţional: Casa Memorială „V. 

Alecsandri”, Casa Memorială „G. Bacovia”;  
- amenajarea zonei de agrement ''Complex Olimpic, 
- modernizarea şi revitalizarea Insulei de Agrement. 
Un alt obiectiv implică dezvoltarea infrastructurii edilitare - apă, canalizare, străzi, 

electricitate, gaze naturale şi gestionarea deşeurilor.  
Crearea unui mediu optim aplicării tehnologiilor de vârf, invenţiilor şi inovaţiilor tehnice, 

a locurilor de muncă pentru absolvenţii învăţământului superior se doresc a fi realizate prin 
intermediul incubatoarelor de afaceri (parteneriat cu învăţământul universitar şi agenţi 
economici). 

 
Concluzii 
 
În procesul de elaborare al planurilor de dezvoltare naţională, regională şi judeţeană 

pentru 2007-2013 s-a preferat o abordare bazată pe următoarele domenii prioritare: 
Competitivitate, Transporturi, Resurse Umane, Dezvoltare Rurală şi Mediu.  

Principalul motiv, în acest sens, a fost de a fundamenta accesul la Fondurile 
Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene, astfel încât aceste priorităţi să fie 
compatibile cu domeniile de intervenţie ale acestor instrumente, conform reglementărilor 
comunitare.  

Nivelurile regional şi judeţean identifică municipiul Bacău drept pol de dezvoltare (pol 
de creştere) al Regiunii de Nord – Est şi a judeţului Bacău, astfel încât resursele se doresc a 
fi îndreptate către acesta pentru o multiplicare ulterioară a dezvoltării către restul teritoriului. 
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3.4.2. Profil strategic 
 
Profilul strategic reprezintă totalitatea trăsăturilor locale ce sunt susceptibile a afecta 

(pozitiv sau negativ) determinant şi pe termen lung dezvoltarea municipiului Bacău.  
Analiza documentelor strategice, a datelor statistice, a indicatorilor economico – 

financiari, relevă următoarele puncte cheie / atuuri ale municipiului Bacău: 
- importanţa regională a municipiului; 
- afirmarea oraşului ca centru de inovaţie şi oportunităţi; 
- creşterea calităţii vieţii prin construirea unei comunităţi primitoare, a unui mediu 

local plăcut pentru locuitori şi pentru vizitatori; 
- afirmarea Bacăului ca şi comunitate universitară, financiar- economică şi de 

afaceri; 
- importanţa ce trebuie acordată turismului; 
- existenţa unui centru universitar; 
- existenţa unui centru de cercetare-inovare; 
- implicarea activă a cetăţenilor, ca factor de stimulare a dezvoltării comunitare; 
- dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat. 
 
 
Viziunea de dezvoltare 
 
Scopul viziunii de dezvoltare a municipiului Bacău este acela de a agrega obiectivele 

socio-economice formulate la nivel regional cu schimbările care au loc în structura spaţială, 
economică şi socială a teritoriului urban.  

Dezvoltarea viitoare a oraşului este legată de dezvoltarea judeţului Bacău, de 
importanţa regională a municipiului, poziţia geografică strategică a municipiului Bacău, care 
este la intersecţia unor importante căi rutiere, feroviare şi aeriene, de dezvoltarea zonei 
agricole în care se află localizat, de relaţia cu coridorul de transport rutier reprezentat de 
culoarul Siretului – E 85 / DN 2 E Bucureşti – Suceava – Siret precum şi cu coridorul 
paneuropean feroviar IX şi cu influenţa economică pe care o generează aceste axe de 
transport.  

Ca ţinte în dezvoltarea oraşului propunem următoarele:  
 Municipiul Bacău - “oraş al locuitorilor” – urmăreşte asigurarea unei calităţi optime 

a vieţii pentru toţi locuitorii oraşului,  
 Municipiul Bacău - “punct de atracţie pentru investitori” – vizează promovarea şi 

dezvoltarea mediului de afaceri, creşterea competitivităţii în atragerea investiţiilor,  
 Municipiul Bacău - “oraş al turiştilor” – se referă la dezvoltarea turismului de afaceri 
şi evenimente, a turismului cultural, de agrement, a turismului sportiv şi 
promovarea imaginii oraşului. 

 
Viziunea: Municipiul Bacău - centru regional de interes economic şi strategic în 

zona Moldovei, centru al inovaţiei şi oportunităţilor, destinaţie turistică atractivă, un 
oraş cu o comunitate dinamică din punct de vedere economic, social şi cultural, un 
mediu de viaţă atractiv pentru locuitorii săi. 

 
 
Profilul strategic al municipiului Bacău 
 
S-au identificat următoarele caracteristici strategice ale municipiului Bacău: 
Caracteristicile pozitive identificate au fost:  

 Diversitatea sectoarelor economice conferă dinamism şi flexibilitate mediului 
economic al municipiului Bacău făcând posibilă astfel adaptarea economiei 
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locale la tendinţele actuale globale. În esenţă, este o economie bazată pe 
servicii care susţin rolul de pol economic regional al municipiului Bacău, precum 
şi un important şi diversificat sector industrial, în care se remarcă în prim plan 
industria alimentară, industria hârtiei, industria construcţiilor metalice, industria 
altor mijloace de transport (aeronautică). Se remarcă dezvoltarea comerţului, a 
transporturilor, a serviciilor pentru întreprinderi, a construcţiilor, a serviciilor 
private de sănătate. 

 Municipiul Bacău este un important nod de transport rutier, feroviar şi aerian, 
beneficiind astfel de accesibilitate ridicată. Şi în acest domeniu sunt necesare 
investiţii, în primul rând pentru decongestionarea traficului în interiorul oraşului. 
Există perspective privind dezvoltarea unui nod de comunicaţii complex. 

 Municipiul Bacău este centru universitar. Deşi nu egalizează prestigiul unor 
oraşe ca Iaşi sau Cluj, prezenţa instituţiilor de învăţământ superior reprezintă un 
avantaj deoarece astfel se stimulează serviciile adiacente şi, în acelaşi timp, 
oraşul dispune de resurse de forţă de muncă bine instruită. Sunt necesare însă 
măsuri pentru asigurarea de locuri de muncă în vederea menţinerii tinerilor 
absolvenţi şi reducerii emigraţiei „materiei cenuşii”.  

 Bacău – centru financiar, bancar şi al investiţiilor în zona Moldovei – 25 de 
sucursale ale bancilor centrale, numeroase filiale, agenţii bancare şi 
cooperative de credit. Alături de sectorul bancar regăsim societăţi de investitii 
financiare – SIF Moldova. Peisajul financiar-bancar este complet dacă mai 
amintim societăţile de asigurare-reasigurare, si sucursale a numeroase societăţi 
de asigurări din România.  

 Prezenţa unor importante unităţi industriale de importanţă naţională şi 
internaţională: Agricola Internaţional, Letea S.A., S.C. Pambac, S.C. Aerostar, 
S.C. World Machinery Works, S.C. Barlinek, etc. 

 Bacău – oraş în dezvoltare. Analizele realizate au scos în evidenţă faptul că 
există numeroase domenii în care municipiul Bacău are o serie de avantaje 
competitive în domenii precum învăţământul, construcţiile, transportul şi 
comunicaţiile, comerţul, industria, administraţia publică. În intervalul 2000 – 
2007 numărul de agenţi economici înfiinţaţi a crescut continuu, solicitând 
încadrarea de personal nou.  

 Terţializarea economiei locale este un alt argument pentru ceea ce înseamnă 
creşterea competitivităţii şi flexibilităţii economiei locale, ponderea populaţiei 
ocupate în servicii – sectorul terţiar – fiind de 40,5% în anul 2007. Sunt bine 
dezvoltate serviciile de transport de mărfuri şi persoane, aerian, rutier şi 
feroviar, comerţul, serviciile private de sănătate, serviciile hoteliere.  

 Municipiul Bacău deţine un avantaj în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor 
(un ”oraş de servicii”). 

 În ultimii 2 ani s-a remarcat în special o creştere a tranzacţiilor cu terenuri, ca 
urmare a cererii tot mai mari de a construi clădiri pentru comerţ şi servicii şi 
ansambluri rezidenţiale. O dată cu dezvoltarea oraşului, tot mai multe firme din 
alte zone ale ţării sau din afara ţării sunt interesate de investiţii astfel de 
construcţii. 

În sinteză, putem considera că analiza profilului strategic la nivelul caracteristicilor 
“pozitive” evidenţiază atuuri importante ale municipiului Bacău.  
 

Caracteristicile negative identificate au inclus:  
 Nivelul relativ scăzut al investiţiilor. Astfel, se impune, în primul rând, păstrarea 
şi stimularea investitorilor existenţi, precum şi atragerea de investitori noi, ceea 
ce va determina creşterea competitivităţii economiei locale. Dezvoltarea 
economică locală depinde de atragerea de investiţii noi, administraţia publică 
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locală având obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru investiţiile necesare 
dezvoltării locale.  

 Puterea micilor întreprinzători este redusă, iar actualul sistem financiar – bancar 
nu este de natură să sprijine noile afaceri datorită condiţiilor dificile de creditare. 
IMM-urile se adaptează mai bine la conjunctura pieţei, fiind esenţiale în 
creşterea economică şi a competitivităţii în contextul globalizării economiilor. 
Deoarece sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii constituie o pârghie pentru 
creşterea economică, crearea de noi locuri de muncă, sprijinirea inovării şi a 
progresului tehnic şi tehnologic, e necesară susţinerea dezvoltării acestui 
sector. IMM-urile devin astfel o sursă potenţială de durabilitate, dezvoltare şi 
creare de locuri de muncă. 

 Creşterea din punct de vedere economic şi atragerea investitorilor privaţi interni 
şi externi este indiscutabil legată de dezvoltarea infrastructurii, în special a 
căilor de comunicaţii precum şi a utilităţilor şi a infrastructurii de afaceri. Astfel, 
se constată insuficienţa şi chiar lipsa terenurilor care să fie puse la dispoziţia 
investitorilor. Soluţia acestei probleme este în primul rând dezvoltarea Zonei 
Metropolitane Bacău dar şi revalorificarea prin reconversie şi măsuri de 
ecologizare a siturilor industriale dezafectate.  

 Infrastructura sanitară aparţinând sectorului public de sănătate necesită lucrări 
de extindere şi modernizare, unităţile existente în sistemul public de sănătate 
deservind nu doar populaţia municipiului ci şi populaţia întregului judeţ. În acest 
sens s-au luat măsuri pentru construirea noului Spital Municipal Bacău precum 
şi pentru reabilitarea Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.  

 Sectorul turistic este subdezvoltat. În prezent, potenţialul turistic al municipiului 
Bacău şi comunelor înconjurătoare nu este valorificat corespunzător În acest 
sens, este esenţială dezvoltarea relaţiilor şi a zonei metropolitane Bacău, care 
dispune de un potenţial diversificat, pe baza căruia se pot dezvolta multiple 
forme de turism, pornind de la turismul cultural (restaurarea şi valorificarea 
patrimoniului istoric şi arhitectural), turismul de afaceri (pentru care este 
necesară dezvoltarea infrastructurii de cazare, a infrastructurii de conferinţe şi 
reuniuni precum şi a spaţiilor expoziţionale), şi continuând cu turismul de 
recreere şi agrement, (stimulat de prezenţa unor obiective atractive (Insula de 
Agrement ce va fi modernizată, viitorul Centru de Turism şi Agrement Tamaşi) 
precum şi a zonei preorăşeneşti ce dispune de potenţial natural atractiv – 
Hemeiuş, Măgura, Mărgineni, etc.), turismul ecologic (favorizat de prezenţa 
lacurilor declarate arii de protecţie avifaunistică, a rezervaţiilor forestiere), 
turismul sportiv, turism balnear (la Sărata), turismul rural şi agroturismul.  

 constrângeri ale extinderii (intravilanul a atins aproape limitele administrative 
ale unităţii administrativ - teritoriale, 

 insuficienta coordonare între actorii din comunitate,  
 dificultăţi legate de gestionarea eficientă a resurselor locale,  
 slaba calitate a serviciilor, 
 migraţia fortei de muncă; 

 
În urma analizei efectuate, se evidenţiază principalele direcţii de acţiune în vederea 

creşterii şi dezvoltării economice a municipiului Bacău:  
 Stimularea diversificării economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului terţiar. 
 Susţinerea dezvoltării asociaţiilor de afaceri şi comerciale - asociaţiile de afaceri 

pot aduce beneficii substanţiale dezvoltării mediului de afaceri. 
 Crearea unei infrastructurii de dezvoltare: parcuri ştiinţifice şi tehnologice precum şi 

reţele de dezvoltare necesare: incubatoare şi centre tehnologice, centre de 
cercetare şi inovare; centre de excelenţă în afaceri. 
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 Stimularea şi atragerea agenţilor economici care utilizează tehnologii moderne şi 

nepoluante. 
 Susţinerea cercetării şi dezvoltării prin intermediul colaborării între mediul de 

afaceri şi instituţiile de învăţământ superior. 
 Dezvoltarea pieţei de gros, pentru a diminua distanţa între resurse şi agenţii 

economici. 
 Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii educaţionale şi sanitare. 
 Extinderea, modernizarea şi reabilitarea dotărilor pentru cultură şi activităţi 

sportive.  
 Investiţii în turism, având ca obiectiv reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii 

turistice şi valorificarea şi conservarea patrimoniului natural şi cultural, în vederea 
creşterii atractivităţii turistice a municipiului şi zonei înconjurătoare. 

 Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi a reţelelor de telecomunicaţii moderne 
(telefonie fixă şi internet). 

 Dezvoltarea infrastructurii: construirea şoselei de centură, fluidizarea traficului, 
reabilitarea şi asfaltarea străzilor mai ales în cartierele periferice ale municipiului: 
Izvoare, Gherăieşti, extremitatea sudică a municipiului, etc., reabilitarea reţelelor 
uzate de apă şi gaz. 

 Sprijinirea dezvoltării şi diversificării activităţilor aeroportului Bacău prin extinderea 
şi modernizarea acestuia (mai ales pentru transporturile comerciale – cargo). 

 Atragerea noilor investitori prin asigurarea amplasamentelor şi utilităţilor  
 Dezvoltarea sectorului IMM –urilor prin susţinerea creării IMM-urilor şi 

microîntreprinderilor şi dezvoltarea celor existente. 
 Dezvoltarea sectorului ITC.  
 Creşterea gradului de sustenabilitate a instituţiilor culturale;  
 Punerea accentului pe dezvoltarea parteneriatului între operatorii culturali, mediul 

de afaceri, mediul academic şi administraţia publică locală; 
 Susţinerea sportului de performanţă;  
 Dezvoltarea bazei materiale de agrement– sportive; 
 Dezvoltarea Zonei Metropolitane Bacău – proiect care oferă oportunităţi cu 

potenţial de creştere a competitivităţii teritoriale. Dezvoltarea economică şi socială 
recentă a determinat creşterea necesarului de spaţiu pentru cartierele rezidenţiale, 
activităţile economice şi serviciile publice, limitele oraşului devenind insuficiente. 
Funcţionarea zonei metropolitane va răspunde nevoilor şi oportunităţilor 
determinate de evoluţia economică, socială şi teritorială a relaţiilor dintre mun. 
Bacău şi teritoriul comunelor înconjurătoare.  

 
 
3.4.3. Direcţii strategice de dezvoltare 
 
Strategia privind dezvoltarea şi competitivitatea economică locală subsumează 

elemente ale celorlalte strategii de dezvoltare la care se alătură elemente proprii sectoarelor 
economice reprezentative.  

Principalele surse de competitivitate în plan local sunt: forţa de muncă şi capitalul 
intelectual; calitatea vieţii; structura economiei pe ramuri - foarte bună reprezentare a 
sectorului serviciilor şi a celui industrial, infrastructura; instituţiile locale. 

Strategia de dezvoltare a economiei locale pleacă de la elementele care pot să 
conducă la creşterea competitivităţii: încurajarea creşterii economice la nivel de firmă, din 
perspectiva productivităţii şi a cifrei de afaceri; promovarea rolului regional al Bacăului; 
stimularea şi susţinerea investiţiilor în sectoarele cheie ale economiei locale în scopul 
creşterii competitivităţii şi a gradului de ocupare a acestora; identificarea unor noi sectoare de 
activitate şi localizări spaţiale ale acestora; asigurarea forţei de muncă ce prezintă calificările 
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cerute de profilul firmelor care îşi desfăşoară activitatea în zonă; stabilirea, susţinerea şi 
menţinerea parteneriatelor în elaborarea şi aplicarea strategiei; întărirea capacităţii 
instituţionale în plan local. 

Probleme strategice: 
 Resursele bugetare aflate la dispoziţia municipalităţii şi alocate dezvoltării 

economice locale sunt insuficiente,  
 Nivelul investiţiilor este încă redus comparativ cu potenţialul de care dispune 

municipiul,  
 Puterea micilor întreprinzători este redusă. De asemenea sistemul financiar-

bancar nu sprijină începerea unei afaceri, accesul la credite fiind dificil.  
 Lipsa / insuficienţa terenurilor care să fie puse la dispoziţia investitorilor. 
 Necesitatea promovării mai multor produse de marcă/brand, care să acţioneze 

ca un agent de marketing pe plan internaţional şi care s-ar putea afirma în 
sectoarele de nişă ale pieţei europene. 

 Inexistenţa unor contacte mai strânse între administraţie şi agenţii privaţi, astfel 
încât să se poată satisface într-o măsură mai mare nevoile celor din urmă prin 
eliminarea autorizaţiilor inutile, reducerea duratei de evaluare a cererilor şi de 
elaborare a deciziilor.  

 Insuficienţa locuinţelor şi terenurilor pentru noi construcţii (motivul fiind 
suprapunerea aproape a limitelor intravilanului pe limita unităţii teritorial - 
administrative). 

 
Luând în considerare problemele strategice menţionate anterior, au fost identificate 

următoarele direcţii strategice de dezvoltare: 
 Crearea unui mediu economic competitiv şi atractiv investiţiilor autohtone şi 

străine.  
 Asigurarea accesului tuturor locuitorilor la servicii de bază adecvate: educaţie, 

sănătate, locuinţă, energie, formare profesională, transport; 
 Asigurarea dezvoltării economiei locale într-un mod care să nu ameninţe 

resursele naturale şi mediul inconjurător; 
 Protejarea, prezervarea, protecţia şi reabilitarea valorilor culturale, artistice şi 

istorice inclusiv a clădirilor, monumentelor, îmbunătăţind şi respectând 
atractivitatea şi funcţionalitatea spaţiilor şi clădirilor; 

 Îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi creşterea gradului de accesibilitate a 
cetăţenilor la aceasta; 

 Dezvoltarea turismului prin diversificarea ofertei turistice (creşterea ponderii 
turismului istoric şi a celui cultural, punerea în valoare a potenţialului zonei şi 
stimularea valorificării sale); 

 
Pe termen scurt şi mediu priorităţile vor fi reprezentate de:  
- dezvoltarea infrastructurii oraşului: de transporturi (modenizarea aeroportului, 

modernizarea arterelor rutiere, construirea şoselei de centură, realizarea unui 
centru de transport intermodal), de comunicaţii, de utilităţi (modernizarea reţelelor 
de alimentare cu apă şi canalizare), de locuinţe (reabilitarea blocurilor de locuinţe), 
de dotări (Centrul Expoziţional de Afaceri şi de Agrement), 

- dezvoltarea infrastructurii sistemului public de sănătate şi asistenţă socială,  
- dezvoltarea serviciilor: serviciile financiar – bancare şi de asigurări, a serviciilor de 

intermedieri financiare, a serviciilor de IT, a serviciilor pentru populaţie, a serviciilor 
de alimentaţie publică, a serviciilor de expertiză şi consiliere,  

- dezvoltarea infrastructurii turistice (unităţi clasificare de cazare, infrastructură de 
agrement, infrastructură de orientare), în sectorul terţiar accentul punându-se pe 
calitatea serviciilor prestate ca element generator de competitivitate.  
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- Atragerea investiţiilor străine noi în sectorul productiv, şi dezvoltarea unităţilor 

industriale existente;  
Pe termen mediu şi lung acţiunile vor fi orientate către:  
- sprijinirea şi susţinerea activităţilor centrelor de cercetare – inovare – dezvoltare,  
- dezvoltarea IMM-urilor care desfăşoară activităţi de inovare şi IMM – urilor 

inovative,  
- delocalizarea unităţilor industriale din interiorul oraşului către periferii şi în Zona 

Metropolitană Bacău;  
- dezvoltare de noi platforme industriale, centre de transfer tehnologic, incubatoare 

de afaceri localizate în Zona Metropolitană a oraşului Bacău;  
- dezvoltarea turismului de afaceri datorită dezvoltării afacerilor şi creşterii 

investiţiilor străine;  
Pe domenii de activitate, măsurile de dezvoltare sunt prezentate în subcapitolele 

următoare: 
 
 
3.4.3.1. Perspectiva dezvoltării agriculturii municipiului Bacău 
 
Deşi sectorul agricol are o importanţă redusă din punct de vedere a participării la cifra 

de afaceri şi are o pondere mică din punct de vedere al numărului de salariaţi şi a numărului 
de unităţi economice, municipiul Bacău beneficiază de câteva atuuri importante care pot 
contribui la promovarea sectorului agricol mai ales ca sector economic de susţinere a 
municipiului Bacău (ca urmare a rolului de furnizor de materii prime pentru industria 
alimentară şi pentru aprovizionarea oraşului cu produse alimentare). Aceste atuuri sunt:  

- solurile fertile de terasă,  
- terenuri agricole cu grad ridicat de pretabilitate,  
- favorabilitate pentru cultura cerealelor, a plantelor tehnice, a legumelor,  
- dezvoltarea pomiculturii,  
- prezenţa în municipiu a Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură 

Bacău,  
- funcţionează numeroase unităţi economice care au ca domeniu de activitate 

cultivarea plantelor (cereale, porumb, legume) – exploataţii agricole pe suprafeţe 
mari;  

- creşterea animalelor se realizează parţial în sistem extensiv, gospodăresc, parţial 
în sistem intensiv (creşterea păsărilor);  

 
Deşi redusă ca pondere, agricultura municipiului Bacău se va dezvolta având ca 

obiect următoarele coordonate: 
 integrarea în zona de produţie agricolă periurbană de tip intensiv cu un profil 

specific consumului uman imediat; 
 ridicarea performanţei productive şi economice a producţiei agricole; 
 sprijinirea de iniţiative pentru dezvoltarea producţiei de legume şi fructe. 
 dezvoltarea procesării producţiei agroalimentare; 
 includerea în oferta economică a municipiului a ofertei de afaceri din sectorul 

agricol,  
 construirea unor noi reţele de irigaţii - irigaţiile pot îmbunătăţi productivitatea 

terenului cu până la 50%,  
 creşterea rolului instituţional de coordonare zonală a agriculturii în zona 

metropolitană Bacău.  
Dezvoltarea economiei mediului vizează conturarea unui concept de dezvoltare 

durabilă, în care agricultura în zonele urbane să cedeze treptat în favoarea unor activităţi de 
îmbunătăţire a calităţii mediului din care amintim: 
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• combaterea eroziunii solului; 
• combaterea excesului de umiditate,  
• consolidări de versanţi prin lucrări de împăduriri; 
• creşterea spaţiilor verzi controlate; 

Dezvoltarea integrată urban-rural, cu interferenţe între mediul citadin şi mediul natural, 
constituie pivotul dezvoltării viitoare a municipiului Bacău. 

 
 
 
3.4.3.2. Dezvoltarea industriei 
 
Obiectivul strategic de dezvoltare a industriei îl reprezintă creşterea competitivităţii 

industriei în vederea sporirii aportului acestei ramuri la dezvoltarea economică a municipiului 
Bacău.  

Obiectivele specifice pentru creşterea competitivităţii industriei sunt: 
 promovarea unui mediu de afaceri deschis, viabil;  
 dezvoltarea pieţei libere şi concurenţiale; 
 asigurarea protejării mediului înconjurător;  
 oferirea la export a produselor şi serviciilor industriale cu un grad înalt de 

prelucrare; 
 cooperarea cu parteneri din UE;  
 susţinerea dezvoltării IMM-urilor;  
 eficientizarea, externalizarea şi specializarea serviciilor pentru producţie. 

 
In conformitate cu Documentul de poziţie revizuit al României, Capitolul 15 – Politica 

industrială, care respectă prevederile Deciziei Consiliului 96/413/EC, obiectivul general al 
politicii industriale româneşti vizează întărirea competitivităţii industriei, printr-o serie de 
instrumente pe termen mediu şi scurt: 

 Dezvoltarea unui mediu de afaceri viabil şi deschis, prin consolidarea unui sistem 
legislativ stabil, simplu, transparent şi coerent, susţinut de un cadru instituţional 
adecvat, ambele armonizate cu cele din UE; 

 Accelerarea restructurării întreprinderilor pe principiul rentabilizării activităţii 
economice a acestora, inclusiv prin închiderea capacităţilor neviabile; 

 Dezvoltarea pieţei concurenţiale şi stimularea activităţii operatorilor economici pe 
piaţă, prin continuarea procesului de armonizare legislativă şi de aplicare selectivă a 
policii în domeniul concurenţei; 

 Dezvoltarea utilizării tehnologiilor informatice în sectoarele industriale prin aplicarea 
Strategiei de dezvoltare a domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor; 

 Promovarea investiţiilor directe prin dezvoltarea şi perfecţionarea cadrului legislativ  şi 
instituţional specific; 

 Promovarea investiţiilor intangibile, respectiv în domeniul resurselor umane, în 
domeniul cercetării – dezvoltării şi inovării, privind asigurarea calităţii şi evaluarea 
conformităţii produselor, precum şi în domeniul standardizării; 

 Dezvoltarea cooperării industriale, prin identificarea şi aplicarea unor măsuri specifice 
de susţinere a iniţiativelor industriale în acest scop; 

 Susţinerea dezvoltării IMM-urilor prin facilitarea accesului la surse de finanţare şi 
serviciile de asistenţă, consultanţă şi informare; 

 Dezvoltarea pieţei naţionale funcţionale a produselor industriale prin stimularea 
creşterii competitivităţii şi cererii interne de produse industriale; 

 Asigurarea compatibilităţii tehnologiilor şi produselor industriale cu exigenţele de 
protecţie a mediului înconjurător; 
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 Promovarea coeziunii sociale prin permanentizarea procedurilor de consultare cu toţi 

actorii din domeniul industrial, pentru extinderea participării largi la luarea deciziilor 
majore şi prin obţinerea sprijinului partenerilor sociali în realizarea ajustărilor 
structurale. 
 
Programul de măsuri pentru dezvoltarea sectorului industrial propune:  
- revitalizarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu potenţial de competitivitate;  
- creşterea ponderii produselor cu grad ridicat de prelucrare, deci cu o valoare 

adăugată mare, precum şi a produselor sub marcă proprie în structura producţiei industriale,  
- revigorarea şi valorificarea eficientă a potenţialului de cercetare şi dezvoltare 

tehnologică,  
- creşterea potenţialului concurenţial prin promovarea alianţelor strategice, a 

structurilor de tip holding şi a grupărilor de interes,  
- implementarea strategiilor de marketing şi relaţii publice pe termen scurt, mediu şi 

lung la nivel de firmă; 
- acordarea de facilităţi locale de tip fiscal pentru cei care contribuie la redeschiderea 

unei fabrici; 
 - îmbunătăţirea şi/sau realizarea unei infrastructuri fizice care să favorizeze şi să 
încurajeze investitorii privaţi;  

- reorganizarea activităţilor indirect productive şi nespecifice activităţilor principale 
desfăşurate în cadrul societăţilor comerciale prin externalizări şi specializarea serviciilor 
pentru producţie;  

- susţinerea şi creşterea ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii, ca principal sector 
generator de locuri de muncă, prin:  

• asigurarea unui mediu de afaceri favorabil şi stimulativ pentru 
investitori,  

• satisfacerea unor nevoi specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii de 
participare pe piaţă: acces la finanţare, spaţii de lucru şi infrastructură 
fizică, (facilitarea accesului la spaţiile productive, ofertă de spaţii şi 
utilităţi de producţie prin intermediul unor incubatoare de afaceri, 
parcuri de afaceri, îmbunătăţirea ofertei de servicii, sprijinirea realizării 
de asocieri ale IMM, etc),  

• sprijinirea extinderii folosirii tehnologiei informaţiei în activităţile 
industriale şi în serviciile de suport ale acestora.  

- promovarea unei structuri industriale performante şi compatibile cu cerinţele 
economiei de piaţă şi cu contribuţie sporită la realizarea creşterii economice prin valorificarea 
oportunităţilor industriei prelucrătoare pentru relansare şi creştere prin:  

 atragerea în circuitul productiv a capacităţilor incomplet utilizate şi 
parţial uzate fizic şi moral (industria textilă, industria mobilei, industria 
băuturilor, industria alimentară, industria mecanică, industria 
producătoare de maşini şi echipamente),  

 utilizarea forţei de muncă calificată care necesită costuri reduse 
pentru pregătirea profesională,  

 integrarea în cerinţele pieţei interne cu capacitate potenţială ridicată 
de absorbţie,  

 dezvoltarea fluxurilor comerciale de prelucrare.  
- achiziţionarea şi implementarea tehnologiilor şi echipamentelor nepoluante şi 

energoeficiente (inclusiv investiţii pentru implementarea rezultatelor transferului tehnologic şi 
utilizarea resurselor regenerabile de energie); 
 - propagarea pe scară largă a aplicării şi menţinerii sistemelor de asigurare a calităţii şi 
a celor de management de mediu prin investiţii pentru obţinerea certificatelor de 
conformitate; 
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 - reducerea pierderilor din industria prelucrătoare prin susţinerea retehnologizării şi 
formării continue a forţei de muncă; 
 - reorientarea profesională şi pregătirea managerială a personalului disponibilizat ca 
efect al restructurării industriei atât pentru activităţi de industrie mică, cooperaţie cât şi pentru 
activităţi de servicii industriale şi neindustriale cu profil de:  

• prestări de servicii cu caracter industrial pe platformele industriei grele,  
• cooperare pentru producerea de piese de schimb şi subansamble, 

recondiţionare a pieselor de schimb şi fabricarea unor utilaje de 
complexitate mică şi medie,  

• întreţinerea şi repararea unor aparate electrocasnice, electrotehnice, 
utilaje şi maşini agroalimentare,  

• recuperarea şi reciclarea deşeurilor industriale.  
• iniţiative în ceea ce priveşte terenurile de tip “brownfield” – foste situri industriale 

actualmente nefolosite, fără activitate, pentru care există diverse soluţii: 
   - lichidarea şi abordarea unui segment de piaţă autohton,  

- privatizarea pe bucăţi, retehnologizarea şi reprofilarea pe alte sectoare 
de activitate,  

- soluţia radicală – demolarea din temelii a halelor neproductive şi 
valorificarea terenurilor respective pentru construcţii cu funcţii noi 
(depozite, servicii, spaţii comerciale);  

- utilizarea siturilor industriale dezafectate de la periferie pentru 
relocarea întreprinderilor în contextul obligativităţii mutării activităţilor 
de producţie din zonele centrale, rezidenţiale;  
- se recomandă menţinerea aceloraşi tipuri de unităţi industriale pe 
aceleaşi amplasamente.  

• relocarea zonei industriale din centrul municipiului (zonă incluzând S.C. POBAC 
PROD SERV SRL – industrie textilă şi o unitate a S.C. PAMBAC) către 
platformele industriale din zonele periferice ale municipiului Bacău;  

• utilizarea vechilor situri industriale, actualmente fără activitate, nefolosite, pentru 
înfiinţarea de parcuri industriale de tip „brownfield”, atractive pentru investitori prin 
facilităţile fiscale pe care le oferă (printre care se numără scutirea de impozitul pe 
clădiri şi pe terenuri). 

Înfiinţarea unui parc industrial de tip „brownfield” este favorabilă în municipiul Bacău 
datorită în special accesului la numeroase artere de transport naţionale şi europene, precum 
şi datorită prezenţei Aeroportului Internaţional Bacău. În schimb, vechile fabrici potenţial 
disponibile pentru vânzare nu mai corespund exigenţelor, sunt depăşite, astfel încât din ce în 
ce mai mulţi investitori preferă să investească într-o nouă locaţie, modernă şi actuală.  

 
Conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României - Orizonturi 

2013 – 2020 – 2030, în sectorul productiv, al industriei investiţiile se vor direcţiona spre 
subramurile în care productivitatea resurselor este mai ridicată. În acelaşi timp, va fi 
diminuată creşterea sectoarelor energo - şi material-intensive a căror dezvoltare 
excesivă pe termen lung nu este durabilă. De asemenea, se vor promova produsele bazate 
pe tehnologii de complexitate medie şi înaltă, cu grad de prelucrare avansat şi valoare 
adăugată mare, precum şi creşterea ponderii acestora în export. 

Un rol important în dezvoltarea industriei îl joacă creşterea investiţiilor străine 
directe în domeniul productiv. Stimularea investiţiilor străine directe – factor principal al 
creşterii şi dezvoltării economice – va crea efecte multiplicative prin:  

o creşterea cererii pentru forţa de muncă,  
o creşterea cererii pentru calificarea forţei de muncă,  
o dezvoltarea serviciilor adiacente.  
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Vor fi necesare:  
- modernizarea aeroportului,  
- modernizarea transporturilor rutiere,  
- modernizarea infrastructurii pentru transportul intermodal – modernizarea 

Terminalului Bacău pentru transportul combinat, realizarea unui centru intermodal 
care să ofere posibilitatea de transferare a mărfurilor între cele 3 căi de transport - 
aerian, rutier şi feroviar;  

- modernizarea facilităţilor şi îmbunătăţirea serviciilor publice;  
De asemenea, dezvoltarea industriei conform conceptelor dezvoltării durabile este 

indisolubil legată de serviciile de cercetare - inovare - dezvoltare şi dezvoltarea 
infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic:  

Astfel, urmează să fie încurajate:  
 IMM-urile inovative – care alocă resurse pentru activitatea de cercetare – inovare 

dezvoltare;  
 IMM-urile cu activitate de inovare – care înregistrează cheltuieli pentru 

introducerea de tehnologie nouă/pentru adaptări, achiziţionări de brevete, licenţe, 
invenţii, etc.;  

 
Se va dezvolta de asemenea, Centrul de Cercetare din cadrul Universităţii Bacău şi 

vor fi înfiinţate noi centre de cercetare (de exemplu în cadrul Universităţii Bacovia). 
 
Dezvoltarea infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic va fi orientată către 

realizarea de:  
- parcuri ştiiţifice şi tehnologice,  
- incubatoare tehnologice şi de afaceri,  
- crearea de platforme tehnologice specializate şi proiecte-pilot care să vizeze 

promovarea tehnologiilor şi proceselor de producţie eco-eficiente; 
- centru de transfer tehnologic şi informaţie,  
- oficii de legătură cu industria,  
- susţinerea instituţiilor care au ca obiect de activitate cercetare, stabilirea de relaţii 

de cooperare între instituţiile de cercetare, unităţile de învăţământ superior, agenţii 
economici şi administraţia locală. 

Fondurile pentru realizarea unor asemenea proiecte pot fi accesate din Programul 
Cadru 7 al UE pentru cercetare - dezvoltare care aloca 30% din bugetul total pentru activitati 
inovative şi implementarea rezultatelor în acest domeniu. 

 
Unul din principalele dezavantaje ale municipiului Bacău, care acţionează defavorabil 

în atragerea investiţiilor străine directe în domeniul producţiei şi în crearea de noi spaţii 
pentru dezvoltare industriei îl reprezintă indisponibilitatea terenurilor pe care să fie amplasate 
noi platforme industriale. Astfel, este esenţială în acest sens dezvoltarea Zonei 
Metropolitane a municipiului Bacău.  

Dezvoltarea Zonei Metropolitane Bacău este importantă nu numai pentru crearea 
de posibilităţi pentru amplasarea viitoarelor parcuri şi platforme industriale ci şi pentru 
delocalizarea unităţilor industriale din interiorul oraşului către periferii, şi chiar în comunele 
învecinate.  

 
 
 
3.4.3.3. Construcţiile 
 
Sectorul construcţiilor este condiţionat de dezvoltarea investiţiilor.  
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Obiective: 

 Promovarea oportunităţilor de investiţii şi stimularea acestora, care generează 
la rândul lor activităţi în construcţie; 

 Promovarea de tehnologii moderne, sigure şi ecologice; 
 Dezvoltarea infrastructurii (căi de comunicaţie, utilităţi, parcuri industriale) şi 

promovare pentru atragere de investiţii care să utilizeze resursele naturale şi 
umane din zonă, în vederea dezvoltării unor centre economice şi de producţie a 
materialelor de construcţii. 

 
Principala soluţie însă pentru depăşirea problemelor generate de criza financiară o 

reprezintă absorbţia fondurilor europene, accentul punându-se pe investiţiile în 
infrastructură. Astfel, investiţiile publice în infrastructura municipiului va conduce la 
stimularea sectorului construcţiilor, determinând creşterea locurilor de muncă, 
revitalizarea producătorilor de materiale de construcţii, creşterea comerţului cu 
materiale de construcţii. Astfel, principalele investiţii la nivelul municipiului Bacău sunt 
reprezentate de:  

- construirea şoselei de centură a municipiului Bacău,  
- construirea bazei sportive (stadion şi bază de antrenament),  
- construirea Spitalului Municipal Bacău şi reabilitarea Spitalului de 

Pneumoftiziologie,  
- reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe,  
- modernizarea arterelor rutiere ale oraşului - modernizarea arterei Calea Moineşti – 

aplicaţie POR inclusă în Programul de Investiţii 2009 – Primăria Bacău,  
- construire Calea Moineşti nr. 30 A – 30H - conform Programului de Investiţii 2009 – 

Primăria Bacău; 
- reabilitare infrastructura urbană zona Mioriţei - Gării - 9 Mai - Vadul Bistriţei - 

Milcov, aplicaţie POR, inclusă în Programul de Investiţii 2009 – Primăria Bacău; 
- reabilitare pasaj Letea, aplicaţie POR, conform Programului de Investiţii 2009 – 

Primăria Bacău;  
- construirea de noi străzi (conform Programului de Investiţii 2009 – Primăria 

Bacău): Pomilor, Vadul Pomilor, Cezar Boliac, Banu Mărăcine, Spicului, Ion Roată, 
Silozului, Viselor, Corbului, Trecătoarea Gherăieşti, Poet Cârlova, Lupeni, 
Arţarului, Ulmilor, Teiului, Iasomiei, Câmpului, Răzoare, Luceafărului, G. Enescu, 
T. Neculuţă, etc.;  

- construirea Centrului Expoziţional şi de Afaceri,  
- modernizarea Insulei de Agrement,  
- reabilitarea, consolidarea şi modernizarea instituţiilor de învăţământ, etc.. 
 
 
 
3.4.3.4. Dezvoltarea serviciilor de consultanţă în/şi pentru dezvoltarea afacerilor  
 
Obiectivul prioritar îl reprezintă consolidarea mediului de afaceri prin creşterea 

competitivităţii şi eficienţei microîntreprinderilor şi IMM-urilor. 
 
Măsuri:  
I. Susţinerea creării IMM-urilor şi microîntreprinderilor şi dezvoltarea celor existente 
II. Dezvoltarea serviciilor de consultanţă în/şi pentru dezvoltarea afacerilor  
 
I. Susţinerea creării IMM-urilor şi microîntreprinderilor şi dezvoltarea celor 

existente 
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Obiectivul acestei măsuri îl reprezintă înfiinţarea de noi firme şi creşterea 

competitivităţii şi a eficienţei celor existente în vederea dezvoltării sectoarelor cu potenţial de 
creştere economică din municipiu.  

IMM-urile se adaptează mai bine la conjunctura pieţei, fiind esenţiale în creşterea 
economică şi a competitivităţii în contextul globalizării economiilor. Deoarece sectorul 
întreprinderilor mici şi mijlocii constituie o pârghie pentru creşterea economică, crearea de 
noi locuri de muncă, sprijinirea inovării şi a progresului tehnic şi tehnologic, e necesară 
susţinerea dezvoltării acestui sector.  

Obiectivul specific al competitivităţii Programului Operaţional Sectorial este de a creşte 
participarea IMM-urilor în PIB la 20% până în 2015.  

Având în vedere ambele posibilităţi pentru îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor 
româneşti de a face faţă provocării, precum şi ariile de intervenţie eligibile susţinute prin 
FEDER, ANIMMC a identificat următoarele măsuri şi acţiuni indicative: 

Măsura 1. Susţinerea investiţiilor productive şi pregătirea întreprinderilor româneşti 
pentru a face faţă concurenţei pe Piaţa Internă. 

Sub-măsura 1.1. 
 susţinerea investiţiilor direct productive, în special în sectorul industrie şi servicii,  
 susţinerea investiţiilor tangibile: 

- investiţii destinate achiziţionării de echipamente, utilaje şi alte active 
destinate productiei; 
- investiţii destinate achiziţionării de noi tehnologii; 
- susţinerea investiţiilor intangibile, vizând achiziţionarea de: brevete, 
mărci, licenţe, know-how; 

 
Măsura 2. Dezvoltarea accesului la finanţare a întreprinderilor, în special a IMM-urilor:  

- înfiinţarea şi dezvoltarea fondurilor locale de garantare în vederea 
susţinerii întreprinderilor, în special a IMM-urilor; 
- înfiinţarea şi dezvoltarea fondurilor de risc în vederea susţinerii IMM-
urilor high-tech; 

 
Măsura 3. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi a serviciilor suport pentru afaceri. 
 
Sub-măsura 3.1. 
Dezvoltarea şi susţinerea managementului incubatoarelor de afaceri şi a capacităţii 

instituţionale a acestora, clustering, centre de dezvoltare a afacerilor pentru IMM (suport 
instituţional), investiţii soft (achiziţionarea de echipamente), schimb de bune practici, 
susţinerea activităţilor de mentoring şi coaching, transfer de know-how, seminarii, work-
shops.  

Sub-măsura 3.2. 
Susţinerea serviciilor suport (inclusiv consultanţa specializată) orientate către cerinţele 

pieţei prin susţinerea dezvoltării infrastructurii instituţionalizate de afaceri (crearea reţelei de 
parteneri locali); 

Sub-masura 3.3. Susţinerea integrării şi dezvoltării capacităţii competitive a IMM-urilor 
în cadrul infrastructurilor de afaceri printr-un pachet de măsuri destinate investiţiilor de tip 
întreprinderi start-up şi asigurarea training-ului complementar. 

 
Măsura 4. Creşterea accesului pe pieţe externe şi sprijinirea eforturilor de 

internaţionalizare a întreprinderilor, în special a IMM-urilor:  
• susţinerea participării la târguri şi manifestări expoziţionale cu caracter 
internaţional; 
• sprijinirea activităţilor de promovare a firmelor; 
• susţinerea participării la misiuni economice; 
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• susţinerea pătrunderii pe terţe pieţe (crearea de reprezentanţe şi filiale, 
susţinerea studiilor de internaţionalizare, planurilor de export pe termen lung, 
etc). 

 
Dezvoltarea sectorului IMM –urilor presupune şi:  
- identificarea problemelor majore în dezvoltarea IMM-urilor,  
- măsuri privind legislaţia şi un mediu fiscal propice;  
- acces la finanţare pentru creare şi/sau dezvoltare de IMM-uri cu ajutorul creditelor 

rambursabile / nerambursabile venite de la Uniunea Europeană (fonduri structurale), Banca 
Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare, etc.,  

- facilitarea accesului la informaţii; 
- dezvoltarea reţelelor metropolitane de internet; 
- sprijin din partea autorităţilor locale privind accesul la spaţiile de producţie disponibile 

(hale dezafectate, terenuri neproductive, etc.),  
- investiţii în capital fizic şi tehnologii moderne şi/sau inovative, nepoluante,  
- certificarea produselor şi/sau serviciilor,  
- investitii în implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii 

conform standardelor ISO 9001 şi implementarea şi certificarea sistemelor de management 
integrate Calitate-Mediu; 

 
Programe operaţionale propuse:  
 
 realizarea de studii şi crearea unei baze de date necesare dezvoltării IMM-

urilor. Aceste studii vor avea ca obiectiv identificarea acelor bunuri şi servicii 
aflate într-o cantitate insuficientă pe piaţă, analiza comportamentului 
consumatorului şi folosirea acestor studii pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor 
precum şi în marketing; 

 Crearea unor zone de dezvoltare economică, parcuri ştiinţifice şi 
tehnologice precum şi reţele de dezvoltare necesare. Se urmăreşte crearea 
unei zone de dezvoltare economică, parcuri ştiinţifice şi tehnologice precum şi 
reţele de dezvoltare necesare: incubatoare şi centre tehnologice, centre de 
excelenţă în afaceri, centre de cercetare şi inovare. (Bacăul beneficiază deja de 
existenţa Parcului Tehnologic HIT Hemeiuş); 

 Promovarea şi susţinerea cercetării, inovării şi dezvoltării – elemente de 
bază în obţinerea competitivităţii economice. Susţinerea instituţiilor care au ca 
obiect de activitate cercetare, stabilirea de relaţii de cooperare între instituţiile de 
cercetare, unităţile de învăţământ superior, agenţii economici şi administraţia 
locală.  

 
 
II. Dezvoltarea serviciilor de consultanţă în/şi pentru dezvoltarea afacerilor şi 

atragerea investiţiilor în municipiul Bacău 
 
Obiectivele ce vizează dezvoltarea acestui domeniu economic se referă la:  
• Îmbunătăţirea competenţelor în afaceri, de marketing şi promovare ale firmelor 

existente în vederea creşterii competitivităţii şi a vânzărilor pe pieţele interne, 
europene şi internaţionale. 

• Pregătirea IMM - urilor pentru accesul produselor şi serviciilor lor pe Piaţa Unică a 
UE şi creşterea atractivităţii acestora în faţa partenerilor de afaceri europeni. 

• Dezvoltarea domeniului IT&C.  
 



REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL BACĂU, JUDEŢULBACĂU S.C. ARCADIS TGH  S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: +40-232-232483 
E-mail:office@arcadistgh.ro     Fax:+40-332-401033

 
Contract nr.:250/2008     Vol.:IV  PUG PROPUNERI    cod:250/2008PUG/III 

 

Piese 
scrise 

 

Pag. 
42/140 

 
Programul de măsuri propune următoarele:  
- dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru IMM - uri şi micro-întreprinderi din sfera 

producţiei şi serviciilor;  
- elaborarea de studii de fezabilitate, de piaţă, planuri de marketing, analize cost-

beneficiu şi financiare, studii de impact asupra mediului, 
- organizarea de campanii de informare pentru facilitarea accesului mico-

întreprinderilor şi IMM-urilor pe piaţa UE; 
- organizarea de campanii de promovare a identităţii firmelor şi campanii de 

promovare pentru produsele şi serviciile oferite de acestea; 
- construirea Centrului Expoziţional şi de Afaceri Bacău;  
- sprijinirea dezvoltării de noi reţele de afaceri, cooperare industrială (în mod special 

cele care utilizează IT şi cele care caută noi investitori); 
- sprijinirea participării microîntreprinderilor şi IMM-urilor la conferinţe şi târguri interne 

şi internaţionale; 
- organizarea de structuri de sprijinire a afacerilor: parc logistic, incubatoare de afaceri, 

care să ofere spaţii de lucru, servicii de consultanţă, secretariat, şi care au un rol major în 
impulsionarea micilor întreprinzători, 

- înfiinţarea de centre de promovare şi dezvoltare a activităţii de software. 
 
Programe operaţionale propuse:  
 
 Crearea unei baze de date imobiliare utile posibililor investitori – realizarea 

unei baze de date cu informaţii generale (cu terenurile disponibile, preţul acestora, 
gradul de dotare, etc.), pentru investitorii interesaţi; 

 dezvoltarea infrastructurii IT (reţele de Internet) atât în interiorul oraşului cât şi în 
Zona Metropolitană, Internetul favorizând accesul mai rapid la informaţii, facilitează 
comunicarea între diverşi agenţi economici, între agenţii economici şi furnizori, etc.; 

 înfiinţarea unui centru de informare pentru investitori,  
 Efectuarea unei evaluări şi inventarieri a tuturor spaţiilor (clădiri dezafectate) 
şi terenurilor destinate investiţiilor cu scopul îmbunătăţirii accesului la informaţii 
şi pentru actualizarea mai rapidă a acestor date; 

 Revizuirea şi îmbunătăţirea sistemului de planificare, zonare şi dezvoltare 
(PUZ, PUD); transparenţa acestor documente permite celor interesaţi în 
dezvoltarea unei afaceri să ia decizii privind amplasarea, expansiunea, investiţii şi 
planificarea investiţiilor; 

 Viabilizarea zonelor destinate extinderii intravilanului municipiului Bacău - în 
vederea asigurării funcţionalităţii zonelor destinate extinderii şi amplasării 
potenţialelor investiţii (introducerea dotărilor şi utilităţilor – căi de acces, reţea de 
apă, canalizare etc.); 

 
 
 

3.4.3.5. Sectorul terţiar  
 
 

Dezvoltarea, specializarea şi creşterea calităţii serviciilor reprezintă un 
instrument specific al economiilor moderne pentru creşterea eficienţei şi 
competitivităţii în toate celelalte sectoare economice şi sociale. 

Obiective:  
 Imbunătăţirea serviciilor şi creşterea competitivităţii acestora (în condiţiile în 

care aportul serviciilor la crearea valorii adăugate în spaţiul UE este de aprox. 
70%); 
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 Stimularea producţiei şi serviciilor de înaltă tehnologie; 
 Asigurarea accesului întregii populaţii a municipiului la serviciile publice şi alte 

servicii către populaţie; 
 Sprijinirea iniţiativei private în domeniul serviciilor.  

Sectorul serviciilor este de altfel cel mai eficient sector economic din punct de vedere 
al volumului de resurse energetice şi materiale (la nivel naţional, având ca bază anul 2005, 
productivitatea totală a resurselor consumate în sectorul serviciilor a fost substanţial mai 
mare decât în industrie şi în construcţii) (conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare 
Durabilă Orizonturi 2013 – 2020 – 2030).  

Dezvoltarea sectorului terţiar va fi orientată către următoarele subsectoare:  
 serviciile de transport şi comunicaţii,  
 informatică şi activităţi conexe,  
 serviciile financiar - bancare şi de asigurări,  
 serviciile de intermedieri financiare,  
 serviciile de cercetare – dezvoltare – inovare,  
 servicii de expertiză şi consultanţă,  
 serviciile pentru populaţie (coafură, frizerie, cosmetică, întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor, alimentaţie publică, etc.),  
 servicii de formare şi perfecţionare a forţei de muncă,  
 dezvoltarea serviciilor medicale publice şi private,  
 dezvoltarea învăţământului liceal, postliceal, profesional şi universitar 

specializat,  
 turismul. 

Contributia adusa de serviciile menţionate anterior, departe de a inhiba dezvoltarea 
sectoarelor direct productive (industrie, construcţii, agricultură, silvicultură, piscicultură), le 
pune în valoare potenţialul de modernizare şi de eficientizare a folosirii resurselor. 

Pentru perioada 2008-2013 se va stimula dezvoltarea unor categorii de servicii 
care pot avea un impact pozitiv major asupra creşterii productivităţii resurselor şi a 
ecoeficienţei, cu efect de multiplicare în alte sectoare economice: cercetarea 
tehnologică în scopul reducerii consumurilor materiale şi energetice pentru produse şi 
procese; expertiza şi consultanţa pentru utilizarea eco-eficientă a fondurilor disponibile 
pentru investiţiile destinate modernizării infrastructurilor şi proceselor de producţie; 
operaţiuni de marketing pentru creşterea eficienţei achiziţiilor, inclusiv a achiziţiilor publice 
pe criterii ecologice, şi valorificarea optimă a bunurilor şi serviciilor produse în municipiu pe 
nişele de piaţă cele mai favorabile. 

Se va urmări aplicarea unor măsuri stimulatorii pentru creşterea semnificativă a 
calităţii serviciilor furnizate pieţei ca element determinant al percepţiei competitivităţii locale.  

 

3.4.3.5.1. Transporturile 

 
Obiectivul general / scopul în dezvoltarea transporturilor este realizarea unui sistem 

eficient şi durabil de transport urban şi periurban care să satisfacă necesităţile de mobilitate a 
persoanelor şi bunurilor cu un impact de mediu cât mai redus.  

Obiectivele specifice în dezvoltarea infrastructurii de transport urmăresc: 
 Creşterea accesibilităţii zonei analizate, în scopul dezvoltării şi satisfacerii 

necesităţii de mobilitate, 
 Îmbunătăţirea calităţii mediului, prin diminuarea poluării atmosferice cauzată de 

noxele emise de autovehicule, 
 Îmbunătăţirea securităţii serviciilor de transport, prin modernizarea parcului 

mijloacelor de transport, 
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 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de transport, urmărind reducerea timpului de 

călătorie şi de aşteptare, creşterea încrederii în serviciul de transport, stabilirea 
unui tarif unic. 

Direcţiile strategice în vederea atingerii obiectivelor propuse sunt următoarele: 
8. Îmbunătăţirea accesibilităţii către zona metropolitană, stabilind priorităţi de acţiune 
cu privire la: asigurarea unui minim calitativ al infrastructurii şi a serviciilor de 
transport, a standardelor de securitate, de accesibilitate şi confort, deservind 
majoritatea populaţiei. 
9. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport pentru asigurarea mobilităţii persoanelor 
şi mărfurilor şi a echilibrului între diferite modalităţi de transport; 
10. Implementarea transportului economic pentru societate, promovarea mijloacelor 
alternative şi a noilor tehnologii, capabile de a decongestiona traficul rutier local în 
vederea atingerii unui echilibru în exploatarea spaţiilor colective. 
11. Fluidizarea traficului pe secţiuni şi intersecţii strategice prin crearea unor centuri, 
sensuri unice, modernizarea şi întreţinerea drumurilor existente; amenajarea spaţiilor 
de parcare, aspecte indispensabile pentru sprijinirea relansării transportului în comun 
în zone nedeservite. 
12. Relansarea sistemului de transport colectiv, care poate fi efectuat cu ajutorul 
măsurilor diferenţiate bazate pe reorganizarea reţelei rutiere actuale. 
13. Managementul parcărilor, promovând sistemul de parcări, relocalizarea spaţiilor 
stradale necorespunzătoare, crearea unor serii de parcări de interschimbat, amplasate 
în extremităţile zonelor locuibile în scopul filtrării parţiale – staţionării de lungă durată. 
14. Dezvoltarea pistelor pentru practicarea ciclismului, aceasta putând reprezenta un 
nou mijloc pentru mobilitatea cotidiană. 
15. Integrarea diverselor sisteme de transport-individuale şi colective, urbane şi 
extraurbane. 
 
Accentul va fi pus pe promovarea transportului în comun precum şi pe 

promovarea formelor nepoluante de transport (pietonal, biciclistic) şi a celor cu impact de 
mediu redus prin natura sursei de energie (ex. electrică) sau prin tehnologie performantă de 
diminuare a emisiilor. 

De asemenea, se va optimiza traficul auto existent şi viitor. Se vor reloca fluxurile 
de trafic şi zonele de staţionare atât prin elemente de infrastructură noi şi ajustarea celor 
actuale cât şi prin instituirea de reguli de restricţie sau condiţionare selectivă a accesului sau 
staţionării, în scopul degajării zonei centrale şi a zonelor rezidenţiale şi eliminarea din 
intravilan a traficului rutier de tranzit şi periferizarea structurilor care atrag trafic auto 
ridicat.  

De asemenea, se va moderniza şi amenaja infrastructura de transport pentru a reduce 
impactul de mediu al utilizării ei şi va fi promovat transportul intermodal. 
 
 Programul de măsuri se referă la:  
 

 asigurarea şi îmbunătăţirea accesibilităţii către municipiul Bacău şi Zona 
Metropolitană Bacău: 

a. Transport rutier  
 realizarea unor trasee de mare viteză care să asigure conectivitatea municipiului 

Bacău cu alte mari oraşe ale ţării; conform PATN, Secţiunea I - Reţele de Transport – 
Transportul rutier, sunt programate următoarele lucrări:  

o autostrada Siret – Suceava – Bacău – Mărăşeşti – Tişiţa;  
o drumuri expres:  

- Bacău – Tg. Secuiesc – Braşov – Piteşti – Slatina – Craiova;  
- Bacău – Vaslui – Crasna;  



REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL BACĂU, JUDEŢULBACĂU S.C. ARCADIS TGH  S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: +40-232-232483 
E-mail:office@arcadistgh.ro     Fax:+40-332-401033

 
Contract nr.:250/2008     Vol.:IV  PUG PROPUNERI    cod:250/2008PUG/III 

 

Piese 
scrise 

 

Pag. 
45/140 

 
- Baia Mare – Cavnic – Budeşti – Borşa – Iacobeni – Vatra Dornei 

– Piatra Neamţ – Bacău; 
 Conform Master Planului General de Transport al Ministerului Transporturilor, 
categoriile de lucrări de infrastructură rutieră care includ în traseu municipiul Bacău sunt 
următoarele:  

 Proiecte rutiere recomandate pentru finalizare până la sfârşitul anului 
2013: centura Bacău – varianta ocolitoare, cu o lungime de 22,6km, 
profil 2x1.  

 Programul de lucrări de întreţinere şi reabilitare 2008 – 2025: sectorul 
Râmnicu – Sărat – Bacău, propus pentru lucrări de consolidare, pe o 
lungime de 134,9km;  

 Proiecte rutiere majore: 
- autostrada Ploieşti – Iaşi;  
- traseul Braşov – Bacău – lărgirea drumului existent la 2x2 benzi.  

 b. Transport feroviar 
 modernizarea liniilor de cale ferată: reabilitarea liniilor de cale ferată convenţionale 

cu viteză până la 160 km/h pe trasee existente (conform PATN, Secţiunea I - 
Reţele de Transport – Transportul feroviar): reabilitarea traseului de cale ferată 
Cristeşti - Jijia – Iaşi – Paşcani – Bacău – Adjud – Mărăşeşti – Focşani – Buzău – 
Ploieşti – Bucureşti – Giurgiu;  

 Alinierea căilor ferate la standardele internaţionale privind gabaritele, condiţiile 
tehnice şi siguranţa; 

 c. Transport aerian 
 modernizarea Aeroportului „G. Enescu” Bacău – conform PATN, Secţiunea I - 

Reţele de Transport – Reţeaua de aeroporturi; 
d. Transportul combinat  
 realizarea de lucrări de modernizare a terminalului Bacău pentru transportul 

combinat – conform PATN - Secţiunea I - Reţele de Transport – Reţeaua de transport 
combinat. 
 
 La nivel intraurban, sunt prevăzute următoarele direcţii strategice de acţiune:  

 dezvoltarea transportului public – este programată a se realiza în trei etape:  
1. pe termen scurt (1-2 ani): în această etapă iniţială se redefinesc traseele de transport 

public, în special linia de forţă cu utilizarea autobuzelor articulate pe traseul Calea 
Republicii (plecare din sudul Bacăului), Calea Mărăşeşti, str. 9 Mai, 

2. pe termen mediu (5 ani): linia de forţă va fi prelungită pe coridor prioritar până în 
dreptul gării urmând traseul străzii Mioriţa, iar zonele “omise” de transportul public vor 
suferi anumite modificări în zona centrală pentru evitarea suprapunerii traseelor, 

3. pe termen lung (10 ani): va fi implementată linia de metrou pe traseul liniei de forţă cu 
extinderea serviciului şi în zona aeroportului şi a cartierului CFR. 
 

 dezvoltarea unui sistem funcţional de parcări - parcări în structură (subterană 
şi/sau multietajată) sau de suprafaţă – care să răspundă cerinţelor locuitorilor. 
Lucrările prevăzute sunt:  
o sistematizarea parcării din str. Aviatori, locuri de parcare 15-30, 
o sistematizarea parcării multinivel supraterane pe 4 nivele prevăzută pentru str. 

Nicu Ene intersecţie cu B-dul Unirii, 
o sistematizarea parcării multinivel de construit în str. Iernii (Teatrul G. Bacovia), 
o construirea de locuri de parcare în str. Hatman Berescu, 
o construire parcare în str. Cornişa Bistriţei – conform Programului de Investiţii 

2009 – Primăria Bacău;  
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 dezvoltarea sistemului de viabilitate rutieră 

Conform studiului de circulaţie realizat de echipa GTT, propunerile de modificare ale 
viabilităţii, se vor desfăşura în trei etape:  

4. pe termen scurt: 
o realizarea de panouri fonoizolante pentru liniile feroviare,  
o implementarea de pasarele pietonale pentru traversarea căilor ferate şi 

restructurarea pasarelei existente în apropierea gării CFR Bacău: 
• str. Gh. Glod – str. Garofiţei,  
• str. Ctin. Muşat – str. Constanţei – str. Ctin Ene,  
• str. Tineretului – str. M. Eminescu. 

o implementarea de sensuri giratorii în următoarele locaţii:  
• Intersecţia străzilor B-dul Alexandru cel Bun – str. I. L. Caragiale – 

Str. Milcov,  
• Intersecţia străzilor Str. Milcov – str. Stadionului,  
• Intersecţia străzilor Vadu Bistriţei – B-dul Unirii – str. I. L. 

Caragiale,  
• Intersecţia străzilor Energiei – M. Eminescu – Oituz – N. 

Titulescu, 
• Calea Republicii – acces Complex Real,  

o modernizarea şi lărgirea străzii Ion Luca Caragiale pe secţiunea Nord,  
o realizarea de piste pentru ciclism. 

5. pe termen mediu: 
o realizarea de intersecţii cu control semaforizat inteligent şi prioritate pentru 

mijloacele publice de transport (sistem AVM) 
• str. George Bacovia – str. Banca Naţională,  
• str. Oituz – str. Gării,  
• str. Energiei – str. Mioriţei,  
• str. Mioriţei – str. Ştefan cel Mare – str. 9 Mai – str. Vadu Bistriţei,  
• str. Romanului – str. Bârladului.  

o extinderea pistelor de ciclism 
6. pe termen lung: 

- extinderea intersecţiilor dotate cu semafoare inteligente şi prioritate pentru 
mijloacele publice de transport (sistem AVM), 

- realizarea unui subpasaj rutier în corespondenţă cu trecerea la nivel cu calea 
ferată din str. Alexei Tolstoi, 

- extinderea pistelor de ciclism. 
Alte măsuri pentru îmbunătăţirea viabilităţii rutiere constau în:  

 construcţia unui pasaj subteran care să asigure traversarea căii ferate între str. 
Oituz şi str. General Ştefan Guşe (aplicaţie POR), cu scopul îmbunătăţirii 
legăturii între centrul Bacăului şi zona de vest a urbei – conform Programului de 
Investiţii 2009,  

 construirea şoselei de centură a municipiului Bacău pentru devierea traficului în 
tranzit, a traficului greu - factori de degradare a carosabilului, de generare a 
ambuteiajelor, de poluare a aerului;  

 amenajarea intersecţiei str. Arcadie Şeptilici cu str. Ştefan Guşe – Calea Oneşti 
(conform Programului de Investiţii 2009),  

 modificări în zona sensului giratoriu între str. Oituz şi str. Gării,  
 modificări ale viabilităţii rutiere şi pietonale (amenajare acces auto şi pietonal) 

pe străzile Str. Lăcrămioarelor, str. Nalbei, str. Gladiolei – din Programul de 
Investiţii 2009,  
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 modernizări pe următoarele străzi (conform Programului de Investiţii 2009 – 

Primăria Bacău): Florilor, Sucevei,  
 reabilitarea şi modernizarea tuturor străzilor care prezintă carosabil degradat, în 

special a străzilor din cartierele periferice (de ex. în cartierul Izvoare, zona 
Letea, etc.),  

 construirea de noi străzi: (conform Programului de Investiţii 2009 – Primăria 
Bacău): Pomilor, Vadul Pomilor, Cezar Boliac, Banu Mărăcine, Spicului, Ion 
Roată, Silozului, Viselor, Corbului, Trecătoarea Gherăieşti, Poet Cârlova, 
Lupeni, Arţarului, Ulmilor, Teiului, Iasomiei, Câmpului, Răzoare, Luceafărului, 
G. Enescu, T. Neculuţă, Dorului, aleea Moldoviţei, Hatman Berescu, Dr. 
Marinescu, Holtului, Răzoare, Martin Crişan, N. Copernic, Daciei, Crinului, 
Şerbăneşti (et. I), Lazăr, Muşcatelor, V. Lupu, Muncii, Al. Golescu, A. Şaguna, 
Nordului, D. Cantemir, V. Micle, Alba Iulia, Licurici, Siliştei, Cerbului, Ogorului, 
Rozelor, V. Babeş, Al. Lăpuşneanu, 

 construire strada Muncii – etapa II – conform Programului de Investiţii 2009,  
 construire strada Letea – etapa I - conform Programului de Investiţii 2009,  
 construire străpungere str. M. Viteazu cu str. 9 Mai (aleea „Iulian Antonescu”) – 

conform Programului de Investiţii 2009;  
 modernizarea arterelor rutiere ale oraşului - modernizarea arterei Calea 

Moineşti – aplicaţie POR inclusă în Programul de Investiţii 2009 – Primăria 
Bacău,  

 construire Calea Moineşti nr. 30 A – 30H - conform Programului de Investiţii 
2009 – Primăria Bacău; 

 reabilitare infrastructura urbană zona Mioriţei - Gării - 9 Mai - Vadul Bistriţei - 
Milcov, aplicaţie POR, inclusă în Programul de Investiţii 2009 – Primăria Bacău; 

 reabilitare pasaj Letea, aplicaţie POR, conform Programului de Investiţii 2009 – 
Primăria Bacău;  

 realizarea unui drum paralel şi a unei promenade pe lângă digul Lacul Bistriţa II 
(paralel cu strada Ştefan cel Mare),  

 reabilitarea trotuarelor şi aleilor pentru circulaţia pietonală,  
 
 Alte măsuri care vor contribui la îmbunătăţirea serviciilor şi infrastructurii de transport 
în municipiul Bacău sunt următoarele:  

 amplasarea de indicatoare şi hărţi turistice ale zonei pe principalele artere de 
circulaţie, precum şi de indicatoare şi panouri turistice în vederea direcţionării turiştilor către 
atracţiile turistice din municipiu şi din zona metropolitană; 

 amenajarea alveolelor pentru staţiile de oprire a mijloacelor de transport în comun, 
atât pentru transportul intern cât şi pentru legăturile cu localităţile învecinate;  

 îmbunătăţirea transportului public în comun prin: înnoirea parcului auto şi 
întreţinerea corespunzătoare a mijloacelor de transport public; 

 reabilitarea Gării Bacău, a utilităţilor aferente, dotarea cu echipamente IT şi 
instalaţii moderne de afişaj, modernizarea spaţiilor de aşteptare destinate călătorilor;  

 implementarea în Gara Bacău a sistemului de semnalizare/orientare către 
mijloacele de transport de legătură şi atracţii turistice ale oraşului şi ale zonei înconjurătoare,  

 modernizarea Aeroportului Internaţional Bacău;  
 alinierea la standardele de securitate internaţională a Aeroportului Internaţional 

Bacău; 
 Alinierea la standardele europene a terminalului de pasageri; 
 Creşterea capacităţii de plecare / sosire în Aeroportul Bacău pe curse interne şi 

internaţionale pentru a corespunde creşterii traficului de afaceri şi turism în zonă; 
 introducerea unor linii speciale de transport în comun între aeroport şi centrul 

municipiului Bacău,  
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 realizarea unui centru intermodal care să ofere posibilitatea de transferare a 

mărfurilor între cele 3 căi de transport - aerian, rutier şi pe cale ferată.  
 

3.4.3.5.2. Serviciile de sănătate şi asistenţă socială 

 
Sănătatea şi asistenţa medicală reprezintă un domeniu prioritar al politicilor publice la 

nivel naţional, având influenţe profunde asupra altor domenii cum ar fi protecţia socială, 
munca, dezvoltarea economică, etc. În ultimii ani s-a remarcat tendinţa de descentralizare a 
politicilor de sănătate spre nivelurile administrative locale şi intermediare (judeţean). În acest 
context este importantă elaborarea unei strategii în acest domeniu la nivel local care să 
completeze şi să fie coroborată cu strategiile la nivel naţional. 

Serviciile în sănătate reprezintă o oportunitate în condiţiile crizei economice deoarece 
nevoile de sănătate sunt imediate şi nu pot fi amânate. Ca dezavantaj însă îl reprezintă faptul 
că, fiind un domeniu cu grad ridicat de specializare nu au capacitatea de a absorbi forţa de 
muncă din alte domenii.  

 
a) Dezvoltarea serviciilor de sănătate 
 
Direcţiile strategice de acţiune identificate în urma analizei diagnostic au determinat 

următoarele obiective strategice: 
• Dezvoltarea unui sistem informatic integrat al tuturor structurilor instituţionale din 

domeniul sănătăţii (instituţiile guvernamentale abilitate, reprezentanţii autorităţilor 
publice locale, reprezentanţi ai populaţiei, reprezentanţi ai organizaţiilor 
profesionale ale furnizorilor de servicii medicale cât şi organizaţii non - 
guvernamentale active în domeniul sănătăţii şi în domeniul social) care să permită 
dezvoltarea capacităţii de analiza, prognoză şi dezvoltare în domeniul sănătăţii. 

• Efectuarea unei analize detaliate a stării de sănătate a populaţiei din municipiul 
Bacău şi stabilirea priorităţilor şi a obiectivelor. 

• Modernizarea infrastructurii unităţilor de sănătate publică din municipiul Bacău. 
• Dezvoltarea de proiecte şi parteneriate în domeniul profilaxiei şi creşterii gradului 

de conştientizare a populaţiei cu privire la riscul apariţiei bolilor transmisibile şi 
cronice.  

• Asigurarea accesului la serviciile medicale pentru toate categoriile sociale, etnice, 
de vârstă ale municipiului Bacău; 

• Gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului de sănătate;  
• Dezvoltarea de servicii medicale integrate.  
 
Pe baza direcţiilor strategice identificate propunem următoarele programe 

operaţionale în domeniul sănătăţii şi asistenţei medicale: 
• Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău şi 

a Spitalului de Pediatrie prin:  
o reabilitarea şi modernizarea imobilelor, a interioarelor, a 

instalaţiilor;  
o finalizarea lucrărilor de reabilitare a tuturor secţiilor din 

Spitalul Judeţean Bacău;  
o înnoirea mobilierului specific şi a dotărilor existente în 

spitale;  
o înnoirea aparaturii medicale, stabilirea unui buget pentru 

piese de schimb ale aparatelor medicale;  
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o dezvoltarea de noi servicii medicale şi îmbunătăţirea celor 

existente în cadrul spitalelor,  
o identificarea unor surse suplimentare de finanţare ce vor 

susţine dezvoltarea serviciilor medicale oferite (de ex. 
implicarea mediului de afaceri). 

• Modernizarea Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău – conform Programului de 
Investiţii 2009 – Primăria Bacău,  

• Construire beci pentru depozitare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie - conform 
Programului de Investiţii 2009 – Primăria Bacău,  

• Modernizare alimentare cu energie electrică la Spitalul de Pneumoftiziologie - 
conform Programului de Investiţii 2009 – Primăria Bacău,  

• Construirea Spitalului Municipal Bacău - conform Programului de Investiţii 2009 – 
Primăria Bacău;  

• Construirea, amenajarea / înfiinţarea de noi creşe în municipiul Bacău întrucât 
numărul locurilor existente (270 locuri) în cele 5 creşe funcţionale în prezent este 
cu mult depăşit de numărul solicitărilor locuitorilor oraşului;  

• Creşterea numărului de medici şi cadre medicale medii în vederea asigurării 
normativelor impuse de Ministerul Sănătăţii, întrucât, în prezent, unităţile 
spitaliceşti din municipiul Bacău, şi de altfel din întregul judeţ se confruntă cu o 
criză de personal.  

• Informatizarea sistemului sanitar, 
• Sprijinirea înfiinţării micropoliclinicilor private – asigură o creştere a calităţii actului 

medical şi ar creşte accesibilitatea serviciilor medicale pentru pacienţi. 
• Înfiinţarea de Centre medicale permanente 
Motivul în constituie faptul că pacienţii nu pot accesa serviciile medicului de familie 

între orele 20.00 şi 8.00 în zilele de lucru, sâmbătă şi duminica şi în sărbătorile legale. În 
această situaţie, numărul solicitărilor populaţiei din Municipiul Bacău pentru serviciile de 
urgenţă, atât către Serviciul judeţean de ambulanţă cât şi către Camerele de gardă ale 
unităţilor spitaliceşti fiind foarte mare, se propune înfiinţarea unor centre de permanenţă în 
cartierele municipiului. 

• Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu 
Dezvoltarea acestor servicii va contribui la întărirea capacităţii de asistenţă socială 

comunitară pentru a răspunde nevoilor populaţiei, în special persoanelor cu dificultăţi socio-
economice. Susţinerea dezvoltării serviciilor de îngrijire la domiciliu este în conformitate cu 
reforma sistemului sanitar care prevede reducerea numărului de zile de spitalizare şi implicit 
a costurilor internărilor, dar şi prin prevenirea instituţionalizării. 

Astfel, se propune alocare unor spaţii pentru amenajarea de Unităti Medico - Sociale 
şi dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, precum şi asigurarea serviciilor medicale la 
domiciliu, în regim permanent, pentru persoanele adulte cu dizabilităţi neuro-motorii grave. 

• Necesitatea dezvoltării serviciilor de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate 
şi a laboratoarelor de analize medicale în toate cartierele municipiului Bacău.  

Din analiza acoperirii cu aceste servicii, s-a concluzionat lipsa unei acoperiri 
geografice, respectiv concentrarea acestor servicii în centrul oraşului şi nevoia dezvoltării 
acestora în cartierele municipiului, în special în cele aglomerate (cartierul CFR, cartierul 
Vasile Roaită, cartierul Carpaţi, cartierul Ştefan cel Mare, cartierul Tache, cartierul Letea, 
Şerbăneşti, Gherăieşti, Izvoare).  

Se propune înfiinţarea unor Centre de Diagnostic în cartierele municipiului Bacău prin 
parteneriat public- privat, pentru a mări accesibilitatea populaţiei la aceste servicii. În aceste 
centre se impune amenajarea şi a câtorva saloane pentru persoanele (mai ales pensionari) 
cu probleme motorii. 
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• Îmbunătăţirea condiţiilor igenico-sanitare în şcolile şi grădiniţele din municipiul 

Bacău. Astfel, se impune realizarea de reparaţii capitale curente acolo unde este 
necesar, igienizarea periodică a unităţilor de învăţământ, îmbunătăţirea sistemului 
de iluminat în şcoli şi grădiniţe, înfiinţarea de cabinete medicale şcolare în fiecare 
unitate şcolară, etc.. 

• Este necesară o mai mare implicare a cadrelor medicale care asigura asistenţa 
medicală în cabinetele şcolare în profilaxia unor boli specifice tinerilor (ex: 
deformaţii ale coloanei vertebrale generate de activitatea prelungită la masa de 
lucru sau în faţa computerului) şi în prevenirea unor deprinderi comportamentale 
nocive pentru sănătate (ex: fumatul, alimentaţie nesănătoasă, consumul 
drogurilor). Se propune, de asemenea, înfiinţarea în cadrul şcolilor de cartier a 
unor cabinete medicale de profilaxie stomatologică. 

• Iniţierea unor campanii de informare pe teme de sănătate. Astfel, se solicită 
alocarea de fonduri pentru tipărirea unor materiale informative şi a derulării unor 
campanii de informare împortiva fumatului, a consumului de droguri, alcool, pentru 
o alimentaţie sănătoasă şi împotriva sedentarismului; materiale care să fie 
distribuite populaţiei. O altă componentă a campaniei de informare ar viza calitatea 
apei potabile, care, conform răspunsurilor locuitorilor municipiului Bacău – prin 
studiul consultativ – este imposibil de consumat. O a treia componentă a 
programelor de informare va fi constituită din instalarea unor plăcuţe de avertizarea 
cu Scăldatul Interzis precum şi comunicarea riscurilor asociate utilizării apelor 
considerate recreaţionale. Acest proiect de informare îşi propune prevenirea 
riscurilor asociate calităţii apei de îmbăiere în zonele de îmbăiere – râul Bistriţa, 
lacurile de pe teritoriul municipiului Bacău, unde calitatea apei nu poate fi adusă la 
parametrii prevăzuţi de legislaţia sanitară datorită poluării industriale. 

 
 
 b) Dezvoltarea serviciilor sociale 
 
 Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând ansamblul de măsuri şi acţiuni realizate 
pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii 
unor situaţii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru 
prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale.  
 Serviciile sociale sunt asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale, 
precum şi de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, în condiţiile actelor 
normative în vigoare.  
 Rolul administratiei locale este de a asigura acordarea asistenţei sociale prin 
dezvoltarea sau înfiinţarea de servicii proprii, instituţii de asistenţă socială, servicii pilot sau 
prin concesionarea de servicii sociale unor furnizori de servicii sociale specializaţi, acreditaţi 
în condiţiile legii (unităţi de asistenţă medico-socială, asociaţii sau fundaţii, culte religioase, 
persoane fizice) sau finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în conformitate cu actele normative în 
vigoare. 
 
 Probleme strategice: 

 Incapacitatea administraţiei publice locale de a face faţă tuturor nevoilor sociale 
din comunitate. 

 Suport logistic insuficient în raport cu volumul de lucru,  
 Protecţia copilului: 

 - copiii dezinstituţionalizaţi şi tinerii ce părăsesc sistemul de protecţie a 
copilului; 
 - copiii victime ale violenţei familiale; 
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 Problematica persoanelor adulte aflate în dificultate, marginalizate social sau cu 

risc de marginalizare:  
- problema sărăciei extreme (familii şi persoane singure sărace, 
persoane fără adăpost); 
- persoane vârstnice; 
- persoane cu handicap; 
- persoane victime ale violenţei în familie; 
- persoane dependente de alcool şi droguri;  

 Insuficienţa locuinţelor sociale; 
 Nivel local scăzut al educaţiei filantropice,  
 Necesitatea creşterii resurselor (umane, materiale, financiare) pentru susţinerea 

unei persoane sau a unor grupuri defavorizate, în baza cadrului legal existent şi a 
evoluţiei preţurilor;  

 Responsabilitatea scăzută a beneficiarilor prestaţiilor sociale,  
 Discrepanţe între nevoia socială identificată şi resursele financiare alocate,  
 Nu există rampe de acces la toate pasajele pietonale, accesul este limitat pentru 

persoanele cu handicap în anumite spaţii publice.  
 
 Direcţiile strategice: 

o crearea unui sistem de servicii locale individualizate, centrate pe nevoile 
solicitanţilor, 

o dezvoltarea capacităţii instituţionale a Serviciului Public de Asistenţă Socială 
Bacău,  

o dezvoltarea comunicării inter-instituţionale şi cu structurile societăţii civile. 
 
 Programul de măsuri cuprinde: 

 Crearea unui sistem de servicii sociale locale individualizate, centrate pe 
nevoile solicitanţilor.  

 Modernizarea şi îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a serviciilor sociale 
existente; 

 Dezvoltarea operaţională a SPAS pentru eficientizarea relaţiilor cu structurile 
instituţionale cu atribuţii în domeniu. Dezvoltarea instituţională SPAS 
presupune: 

 - dezvoltarea unui sistem de cooperare şi comunicare inter-instituţională; 
 - concesionarea de servicii către parteneri privaţi non-profit (ONG-uri); 
 - fundamentarea dezvoltării instituţionale prin: 

a) crearea unei hărţi a problemelor sociale din municipiul Bacău; 
c) efectuarea unor analize/studii aplicate pe domenii specifice; 
d) investiţii în programe de formare/dezvoltare profesională; 

 Necesitatea înfiinţării de noi centre de asistenţă şi protecţie socială pentru 
persoane cu dizabilităţi atât pe componenta copil, cât şi pe componenta adult, 
având în vedere numărul în creştere de solicitări a persoanelor de pe raza 
municipiului Bacău aflate in dificultate. 

 Conform informaţiilor furnizate de Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău, pentru 
dezvoltarea serviciilor oferite în domeniul asistenţei sociale, se urmăreşte ca, din fonduri 
proprii şi prin atragerea de fonduri europene să se realizeze următoarele proiecte:  

 Centrul de zi „Clubul Pensionarilor 2” destinat persoanelor vârstnice din 
municipiul Bacău, cu prioritate pentru persoanele izolate din punct de vedere 
social, prin reabilitarea şi modernizarea unui punct termic,  

 „Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost” prin P.O.R. 2007 – 
2013, axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” domeniul major de 
intervenţie II.3.2. – „Reabilitarea/ Modernizarea / Dezvoltarea şi echiparea 
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serviciilor sociale, în vederea acordării serviciilor minime pentru persoanele 
identificate care traiesc în condiţii improprii (fără adăpost), în Bacău, str. Milcov, 
nr. 9E (prin reabilitarea şi modernizarea punctului termic de pe strada Milcov nr 
154).  

 „Centrul Social” destinat tinerilor ce au dobândit capacitate deplină de exerciţiu, 
ce provin din cadrul Centrelor de Plasament din municipiul Bacău prin reabilitarea 
şi modernizarea clădirii din str. Henri Coandă nr. 9, prin P.O.R. 2007 – 2013, axa 
prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” domeniul major de intervenţie 
II.3.2. – „Reabilitarea/ Modernizarea / Dezvoltarea şi echiparea serviciilor sociale. 

 O altă locaţie pentru Centrul de zi pentru copilul cu handicap « Ghiocelul », 
Centrul de zi pentru copilul cu handicap şi Centrul de zi pentru copilul aflat 
în dificultate, al cărui contract locativ a expirat pe data de 30.04.2008). 

 Centrul municipal de recuperare pentru persoanele adulte cu handicap fizic 
în care să existe adaptările specifice necesare nevoilor acestor persoane.  

 Îmbunătăţirea infrastructurii privind reţeaua de apă/canal la căsuţele sociale din 
Bacău, str. Izvoare nr. 111.  

 „Adăpost temporar pentru persoanele victime ale violentei domestice” (ex. 
adăposturi securizate pentru mama şi copil victime ale violentei în familie). 

 „Centrul de recuperare şi consiliere pentru agresori”.  
 „Centrul pentru copii străzii” 

 
 În Programul de Investiţii al Primăriei Municipiului Bacău sunt incluse următoarele 
obiective pentru dezvoltarea serviciilor sociale:  

- Reabilitare şi dotare cu echipamente a Centrului Social pentru Îngrijire 
Persoane Vârstnice, din strada Aleea Ghioceilor, aplicaţie POR,  

 
 Alte măsuri necesare sunt următoarele:  

 stabilirea de parteneriate public – privat în domeniul asistenţei sociale, cu o 
contribuţie majoră în gestionarea problematicii sociale, Măsura urmăreşte 
implicarea instituţiilor publice şi private în problematica socială din municipiul 
Bacău, 

 înfiinţarea unor servicii noi sau extinderea celor existente, pentru a le 
creşte accesibilitatea (centre de zi, grădiniţe sociale, cămine sociale, centre 
multifuncţionale, etc). Măsura urmăreşte extinderea gamei serviciilor sociale 
acordate şi înfiinţarea unor servicii noi. Este necesar să fie dezvoltate serviciile 
existente, prin diversificarea formelor de intervenţie în domeniul protecţiei 
copilului, violenţei domestice, persoanelor vârstnice, 

 înfiinţarea unor centre sociale, centre de zi, cluburi pentru pensionari – 
solicitare a locuitorilor municipiului Bacău prin Studiul Consultativ;  

 colectarea, centralizarea şi analiza datelor privind fenomenul de prevenire 
şi combatere a marginalizării şi excluziunii sociale, precum şi implementarea 
măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, 
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, sau a 
oricăror persoane aflate în dificutate.  

 organizarea unor campanii publice de informare şi sensibilizare asupra 
problematicii abuzului, violenţei şi a exploatării în vederea limitării situaţiilor 
de abuz, violenţă şi exploatare. Pe fondul restructurării industriale şi apariţiei 
fenomenului şomajului, a cronicizării sărăciei în anumite pături ale populaţiei, a 
libertăţii prost înţelese, a violenţei transmisă prin massmedia, alături de carenţe 
în educaţie, de nivelul scăzut de instruire şi unele particularităţi psihosociale 
individuale creşte numărul cazurilor de abuz şi violenţă domestică.  
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 înfiinţarea de centre locale de informare şi consiliere. Prioritate va fi acordată 

susţinerii serviciilor care urmăresc informare şi consiliere pentru copil, familie, 
combaterea abuzului şi violenţei domestice si alte domenii sociale. 

 Promovarea unei societăţi incluzive, mai tolerante, reducerea riscului de 
marginalizare socială prin identificarea, evaluarea şi acordarea sprijinului necesar 
celor aflaţi în dificultate: 

o organizarea de campanii de sensibilizare a cetăţenilor oraşului prin 
conferinţe de caz, campanii de responsabilizare, ceea ce va creşte 
gradul de asumare de către comunitatea locală a problematicii sociale,  

o dezvoltarea unui program de voluntariat la nivel local prin atragerea 
de resurse umane şi materiale din comunitate şi implicarea 
voluntarilor în furnizarea de servicii persoanelor aflate la risc de 
marginalizare socială. În urma creşterii numărului de voluntari activi la 
nivelul comunităţii va creşte eficienţa intervenţiei serviciilor sociale şi 
gradul de implicare a comunităţii în derularea serviciilor sociale. Măsura 
urmăreşte dezvoltarea unei culturi a voluntariatului pe plan local. 

o încurajarea formelor alternative de instituţionalizare a tinerilor; 
o încurajarea reconversiei celor asistaţi social pentru a preveni 

dependenţa de ajutoarele sociale; 
o sublinierea rolului familiei în limitarea situaţiilor de abuz, violenţă, etc., 
o dezvoltarea şi gestionarea de servicii sociale în funcţie de nevoile 

locale. Această măsură presupune identificarea acelor zone în care 
serviciile sociale oferite la nivelul municipiului nu sunt suficiente sau nu 
sunt acordate la standarde de calitate acceptabile şi crearea de noi 
servicii, printr-o coordonare strânsă cu alţi actori din comunitate cu 
expertiză în domeniu. 

 concesionarea de servicii sociale către ONG-uri acreditate şi licenţiate. Este 
necesară colaborarea cu organizaţiile nonprofit şi instituţionalizarea practicilor 
inovatoare într-un sistem global, coerent şi diversificat. Măsura urmăreşte 
facilitarea accesului beneficiarilor la serviciile sociale din municipiul Bacău.  

 dezvoltarea capacităţii manageriale, precum şi profesionalizarea 
personalului la nivelul SPAS Bacău, prin:  

o eficientizarea actului managerial prin monitorizarea şi evaluarea 
personalului propriu cu instrumente specifice,  
o îmbunătăţirea nivelului de pregătire şi specializare a personalului din 
cadrul SPAS Bacău prin participarea la programe de perfecţionare 
profesională. În scopul creşterii calităţii serviciilor prestate, trebuie prevăzută 
obligativitatea ca personalul din sistem să fie pregătit şi specializat, prin cursuri 
organizate de universităţi sau organizaţii neguvernamentale acreditate în acest 
domeniu. Realizarea unui plan anual de pregătire continuă a angajaţilor SPAS.  
o promovarea şi implementarea de programe pilot, împreună cu alte 
servicii publice sau organizaţii din ţară şi străinătate, prin schimburi de 
experienţă, conferinţe şi seminarii comune.  

 dezvoltarea comunicării inter-instituţionale şi cu structurile societăţii civile, 
prin: 

o eficientizarea comunicării inter-instituţionale cu ceilalţi parteneri sociali,  
o coordonarea activităţilor de colaborare şi comunicare ale autorităţilor şi 

instituţiilor publice locale care structurează sistemul naţional de asistenţă 
socială. Coordonarea activităţilor pe plan local poate avea două avantaje foarte 
importante: scăderea diferitelor servicii şi creşterea eficienţei intervenţiei. 

o crearea de instrumente de comunicare eficiente, de proceduri şi standarde 
comune,  
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o schimbul de date şi informaţii cu instituţiile centrale şi locale în conformitate cu 

convenţiile, acordurile, recomandările internaţionale şi legislaţia naţională, prin 
care se structurează sistemul naţional de asistenţă socială,  

o organizarea unor ateliere tematice, conferinţe de caz, campanii de 
responsabilizare,  

o preluarea experienţelor de succes din modele de parteneriat ale oraşelor cu 
care Bacăul este înfrăţit (de ex. cu oraşul Torino),  

o dezvoltarea unui program de voluntariat la nivel local prin atragerea de resurse 
umane şi materiale din comunitate,  

o încurajarea spiritului civic şi comunitar în rândul cetăţenilor. 
 
 

3.4.3.5.3. Învăţământul 

 
Dezvoltarea resurselor umane nu se poate realiza fără să luăm în considerare 

principiile cadru de susţinere a dezvoltării capitalului uman: educaţia şi formarea profesională 
iniţială şi continuă. În acest context, elaborarea unui plan cadru, care să sublinieze 
necesitatea implicării tuturor factorilor responsabili (instituţiile statului, administraţia publică 
locală, universităţi, agenţi economici) în politica de dezvoltare a resurselor umane, în 
creşterea gradului de ocupare şi în combaterea excluziunii sociale se impune ca prioritate. 
Corelarea factorilor endogeni pieţei muncii şi a celor relaţionaţi (formarea şi specializarea 
resursei umane) reprezintă singurul mod în care problemele din acest domeniu pot fi 
rezolvate eficient.  

Conform răspunsurilor locuitorilor intervievaţi prin Studiul Consultativ, municipiul 
Bacău se confruntă cu dificultăţi de inserţie pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi, nu există 
suficiente locuri de muncă pentru populaţia tânără.  

Corelarea redusă a ofertei educaţionale din învăţământul profesional, liceal şi superior 
poate fi explicată prin gradul redus de implicare al partenerilor sociali în fundamentarea 
planului de învăţământ şi a activităţilor educaţionale, absenţa unor studii sistematice de 
prospectare şi prognozare a pieţei muncii, insuficienta dezvoltare a sistemelor de 
monitorizare a inserţiei absolvenţilor şi a parteneriatelor dintre şcoala /universitate şi 
întreprinderi.  

În ceea ce priveşte formarea profesională continuă, oferta tinde să se concentreze pe 
programe de dezvoltare a competenţelor generale, adresate cu precădere persoanelor şi nu 
solicitărilor angajatorilor, orientându-se pe cereri punctuale ale pieţei muncii.  

Imbunătăţirea radicală şi diversificarea ofertei educaţionale a întregului sistem de 
învăţământ şi formare profesională din România este recunoscută ca un obiectiv prioritar de 
importanţă strategică şi o condiţie obligatorie pentru transpunerea în fapt a principiilor 
dezvoltării durabile pe termen mediu şi lung. 

Direcţii strategice de acţiune care rezultă din problemele menţionate anterior sunt 
următoarele:  

 Asigurarea unei baze materiale corespunzătoare. Din punct de vedere al 
infrastructurii, atât la nivelul învăţământului universitar cât şi al celui pre-universitar 
există multe probleme, fapt care afectează negativ procesul de pregătire şi formare. 
Se constată insuficienţa sălilor de sport, lipsa unui suport suficient pentru clasele 
practice/tehnice, insuficienţa locurilor de cazare (studenţi şi elevi), lipsa unui cadru 
instituţionalizat care să regleze colaborarea cu sistemul universitar, etc..  

 Colaborarea între unităţile de învăţământ şi autorităţile locale. Dacă la nivel pre-
universitar acestă colaborare este ceva mai prezentă (primăria fiind prin lege implicată 
în bună parte din procesul de funcţionare a învăţământului pre-universitar) la nivelul 
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sistemului universitar colaborarea este sporadică. În învăţământul superior, prioritare 
sunt soluţionarea problemelor de comunicare existente între universităţi, precum şi 
între mediu academic şi cel al administraţiei publice.  

 Colaborarea între unităţile de învăţământ pre-universitar şi cele ale învăţământului 
universitar.  

 Adaptarea ofertei educaţionale a învăţământului preuniversitar şi universitar la 
cerinţele de perspectivă impuse de piaţa locală a forţei de muncă în vederea creşterii 
şanselor de ocupare /integrare în muncă a absolvenţilor. Nu există o corelaţie 
suficientă între cerinţele pieţei de muncă locale şi ofertele sistemului de învăţământ 
din municipiu. Această propunere se referă mai ales la învăţământul pre-universitar 
profesional şi la sistemul de re-calificare profesională. 

 Ameliorarea mediocrităţii şcolare, scăderea ratei absenteismului şcolar, obţinerea de 
rezultate performante la testele naţionale. 

 Perfecţionarea resurselor umane din domeniul educaţiei; 
 Promovarea incluziunii sociale prin creşterea accesului la educatie şi formare 

profesională şi pe piaţa muncii, combaterea excluziunii sociale a diferitelor categorii 
sociale.  

 Promovarea în rândul agenţilor economici locali a necesităţii investirii în capitalul 
uman (ucenicia la locul de muncă, formarea continuă a personalului propriu). 
 
Programul de măsuri pentru dezvoltarea învăţământului în municipiul Bacău 

prevede:  
• continuarea programelor de investiţii pentru extinderea, reabilitarea şi 

modernizarea infrastructurii de învăţământ a municipiului Bacău: 
- continuarea reabilitării tuturor unităţilor şcolare conform normelor 

actuate de igienă şi confort;  
În Programul de Investiţii al Primăriei Municipiului Bacău, sunt 
prevăzute următoarele lucrări:  

- efectuarea de reparaţii capitale pentru Grădiniţa PP nr.21;  
- reabilitarea următoarelor unităţi de învăţământ preşcolar: 

Grădiniţa PN "Spiru Haret", Grădiniţa PP nr. 27, Grădiniţa 
PP nr. 30, Grădiniţa PP nr. 16, Grădiniţa PN nr. 34, 
Grădiniţa PP nr. 31, Grădiniţa nr. 11, Grădiniţa nr. 4, 
Grădiniţa nr. 29, Grădiniţa nr. 24;  

- finalizarea lucrărilor de construcţie a Grădiniţei cu Program 
Prelungit nr. 26 (punere în funcţiune în mai 2010),  

- finalizarea lucrărilor de construcţie a Grădiniţei cu Program 
Prelungit nr. 12 (punere în funcţiune în mai 2010),  

- finalizarea lucrărilor de construcţie a Grădiniţei „Cartier 
Nord” (punere în funcţiune în mai 2010),  

- reabilitarea unităţilor de învăţământ: Şcoala cls. I-VIII "G.M. 
Cancicov", etapa II, Şcoala cls.I-VIII nr. 15, Şcoala cls. I-
VIII "C-tin Platon"; Colegiul ''Gheorghe Vrânceanu'',  

- efectuarea de reparaţii capitale la Şcoala cu clasele I-VIII 
„G. Bacovia”, Şcoala cu clasele I-VIII „C-tin. Platon”, Şcoala 
cls. I-VIII "Domnita Maria", Şcoala cls. I-VIII "Alecu Russo", 
Şcoala cls. I-VIII "Mihai Dragan", Grupul Şcolar "M. 
Eminescu"; Colegiul ''H. Coanda", Colegiul National 
"Ferdinand I", Colegiul Tehnic "Anghel Saligni", Colegiul 
National "Stefan cel Mare", Liceul de Artă ''George Apostu'', 
Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri", Colegiul Tehnic de 
Comunicatii ''N.V.Karpen'', cămin elevi, etapa II;  
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- construirea de noi dotări pentru învăţământ în cartierele aglomerate 

unde dotările pentru învăţământ sunt slab reprezentate (de exemplu 
cartierul CFR, cartierul Vasile Roaită);  

- împrejmuirea unităţilor de învăţământ din municipiul Bacău – 
conform Programului de Investiţii 2009 – Primăria Bacău;  

- construirea de baze sportive pentru toate unităţile şcolare din 
municipiu, constând în: sală de sport şcolară cu dotările 
corespunzătoare (vestiare, duşuri, materiale sportive) şi terenuri de 
sport;  

- amenajarea campusului universitar, construirea de cămine pentru 
studenţi şi elevi;  

- construirea obiectivului de investiţii „Campus” în municipiul Bacău – 
- prevăzut în Programul de Investiţii 2009 – Primăria Bacău;  

În Planul de Investiţii al Primăriei Municipiului Bacău, pentru anul 2009 sunt prevăzute 
şi următoarele investiţii: 

- consolidare cantină Grup Şcolar de Ecologie şi Protecţia Mediului „Gr. Antipa”,  
- Colegiul Economic ''Ion Ghica'' - reparatii capitale cămin, strada Oituz,  
- Obiectiv de investiţii, reabilitare şi dotări investiţionale - Colegiul Economic ''Ion 

Ghica'';  
- Realizarea unui corp nou de clădire la Colegiul Naţional „V. Alecsandri”; 
- Amenajarea terenurilor de sport la următoarele unităţi şcolare: Şcoala „Alecu 

Russo”, Şcoala nr. 10, Şcoala „N. Iorga”, Şcoala nr. 15, Şcoala „G. M. Cancicov”, 
Şcoala „M. Dragan”, Şcoala „M. Sadoveanu”, Şcoala „I. Creangă”, Şcoala „Ctin. 
Platon”, Şcoala „O. Voicu”, Şcoala „N. Enea”, Şcoala „Ion Luca”, Şcoala nr. 9;  

- Reabilitarea căminului Colegiului Tehnic „D. Mangeron”;  
- lucrări tehnico-edilitare la sala de sport a Şcolii Generale nr. 6; 
- amenajarea spaţiilor de joacă pentru grădiniţe: împrejmuire, dotarea cu mobilier 

nou, iluminat, montarea de jucării de exterior, pavare cu materiale anti-şoc, etc.; 
 

• îmbunătăţirea resurselor materiale şi dotărilor din unităţile de învăţământ: 
- modernizarea aparaturii şi a mijloacelor de învăţare: retroproiectoare, 

videoproiectoare, calculatoare, softuri educaţionale pentru diferite discipline, 
etc.; 

- direcţionarea fondurilor financiare pentru înfiinţarea de laboratoare noi (de 
fizică, chimie, biologie) / modernizarea şi dotarea cu materiale şi mijloace de 
învăţământ a laboratoarelor existente; 

- extinderea accesului la tehnologiile moderne informaţionale şi de comunicaţii 
pentru unităţile şcolare prin conectarea la Internet a tuturor unităţilor şcolare 
din municipiul Bacău şi înfiinţarea de laboratoare de informatică; 

- modernizarea mobilierului şi a materialelor didactice folosite în şcoli: table 
magnetice, hărţi, atlase, globuri şcolare, modele şi machete, planşe tematice, 
planşe murale, microscoape, etc.; 

- înfiinţarea de biblioteci şcolare în fiecare unitate de învăţământ cu fonduri de 
carte şcolară.  

 
• Asigurarea calităţii învăţământului, prin:  

o Perfecţionarea cadrelor didactice:  
- informarea şi formarea continuă a cadrelor didactice prin activităţi specifice 

organizate la nivelul şcolii în consiliile profesorale, comisiile metodice, cercuri 
pedagogice; 

- motivarea şi stimularea cadrelor didactice pentru a participa la activităţi de 
formare continuă realizate la nivel zonal, regional, naţional; 
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- creşterea nivelului de cunoaştere şi utilizare a tehnologiilor de informaţie şi 

comunicare în rândul cadrelor didactice prin participarea la cursuri de 
perfecţionare privind folosirea tehnicii de calcul moderne şi a softurilor 
educaţionale; 

- promovarea examenelor de obţinere a gradelor didactice; 
- angajarea de personal didactic competent şi calificat,  
- formarea continuă a personalului de conducere prin reconsiderarea 

managementului la nivelul şcolii; 
o Dezvoltarea unor programe educaţionale în parteneriat cu şcoli din ţară şi 

din străinătate şi cu alte instituţii, prin participare la programe comune de 
dezvoltare şcolară.  

o Obţinerea de către unităţile şcolare a certificatului de „şcoală europeană” – 
pentru a primi certificatul a cărui valabilitate este de 3 ani, şcolile trebuie să 
iniţieze cooperări europene, să includă în curriculum discipline variate de 
studii, să deruleze programe comunitare, să organizeze activităţi 
extraşcolare şi să asigure egalitatea de şanse.  

o Desfăşurarea proiectului „Performanţă, flexibilitate, competenţă prin 
învăţare activă bazată pe instrumente moderne multimedia” – SF Şcoala 
„Al. I. Cuza, proiect prevăzut în Programul de Investiţii 2009 – Primăria 
Bacău.  

 
• elaborarea unei oferte educaţionale în concordanţă cu specificul economic şi 

cererea de locuri de muncă din municipiu, în vederea integrării rapide a tinerilor în 
viaţa economică şi socială: 
- crearea unui cadru în care cei patru factori interesaţi (universităţile, şcolile, 

administraţia locală şi comunitatea de afaceri) să poată comunica,  
- realizarea unui studiu al pieţei muncii locale care să evidenţieze cerinţele faţă 

de resursa umană – realizarea unui ghid al cererii pe piaţa de muncă pe 
termen mediu,  

- diversificarea calificărilor/ specializărilor la toate nivelele de învăţământ,  
- preocuparea instituţiilor abilitate pentru polivalenţa formării profesionale 

(asigurarea flexibilităţii studentilor pe piaţa muncii),  
- recrutarea studenţilor pentru angajare din timpul facultăţii;  
- dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere oferite elevilor de către şcoli – 

informarea şi consultanţa privind cariera; 
- dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul 

profesional şi tehnic;  
- înfiinţarea de specializări în cadrul învăţământului liceal profesional şi tehnic în 

legătură cu activităţile economice funcţionale din municipiu:  
o calificări (la nivel 3) din domeniile industriei prelucrătoare 

care atrag investiţiile străine (industrie alimentară, 
construcţii de maşini şi echipamente, industria textilă, a 
pielăriei şi încălţămintei, industria lemnului, industria 
chimică, etc.),  

o creşterea şcolarizării pentru nivelul 3 de pregătire în 
domenii ca: electromecanică, electronică, prelucrări 
neconvenţionale, informatică, transporturi, comerţ, 
intermedieri financiare, energie electrică şi termică, etc.  

o creşterea şcolarizării pentru calificările de nivel 3 în scopul 
evoluţiei nivelului de competenţe al lucrătorilor din 
construcţii, materiale de construcţii şi din domeniile legate 
direct sau indirect de construcţii,  
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o dezvoltarea ofertei de şcolarizare pentru calificări din 

domeniul serviciilor prin: 
- diversificarea calificărilor: specializări în domeniul 
turismului şi alimentaţiei publice, estetica şi igiena 
corpului omenesc, comerţ,  
- creşterea cifrei de şcolarizare; 
- creşterea nivelului competenţelor profesionale 

- reînfiinţarea în municipiul Bacău a şcolilor tehnice de maiştri (învăţământ 
postliceal – nivel 3 avansat de calificare), cu specializări în domeniul mecanicii, 
telecomunicaţiilor, energetic, precum şi în domeniul transporturilor şi 
construcţiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice;  

- diversificarea calificărilor şi specializărilor din şcolile postliceale din municipiul 
Bacău (mecanică, construcţii, industrie alimentară, protecţia mediului, design 
vestimentar, servicii financiar – bancare, sănătate şi asistenţă pedagogică, 
producţie media, etc.) 

- dezvoltarea parteneriatului dintre municipalitate şi mediul privat de afaceri prin 
implementarea de programe de educaţie şi formare antreprenorială; 

- anticiparea nevoilor de calificare pentru adaptarea ofertei de şcolarizare la 
cererea pieţei muncii,  

- autorizarea şcolilor ca furnizori de formare profesională continuă şi implicarea 
în programe de formare continuă pentru adulţi,  

 
• asigurarea accesului egal la educaţie pentru toate categoriile sociale şi etnice ale 

populaţiei municipiului Bacău:  
- iniţierea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământ a 

persoanelor de vârstă şcolară care provin din grupuri vulnerabile (populaţia 
de etnie romă, familii cu venituri scăzute etc.): învăţarea asistată şi educaţia 
remedială, educaţia de a doua şansă,  

- îmbunătăţirea accesului la învăţământul superior, prin crearea unor scheme 
de împrumut pentru studenţi,  

- acordarea de burse pentru elevii şi studenţii performanţi dar cu venituri 
familiale reduse; 

 
• alocarea resurselor necesare pentru desfăşurarea, la standarde moderne, a 

procesului de învăţământ: 
- atragerea unor resurse financiare şi materiale provenite din sponsorizări, 

donaţii, programe de finanţare interne şi externe; 
- realizarea unor proiecte viabile pentru obţinerea de fonduri de finanţare în 

învăţământ; 
 

 

3.4.3.5.4. Serviciile culturale, de spectacole şi recreative 

 
Cultura reprezintă un set de trăsături spirituale, materiale, intelectuale şi afective 

distincte ale unei societăţi sau a unui grup social şi cuprinde, pe lângă arte vizuale, muzică, 
teatru, dans, literatură etc şi elemente definitorii pentru stilul de viaţă, sistemul de valori, 
tradiţiile şi credinţa respectivului grup. (UNESCO 2002) 

La nivel internaţional o tot mai mare atenţie este acordată potenţialului culturii de a 
cataliza procesele de dezvoltare. Planurile de dezvoltare strategică a oraşelor europene 
acordă o atenţie deosebită culturii şi creativităţii – se vorbeşte despre oraşe creative (oraşe 



REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL BACĂU, JUDEŢULBACĂU S.C. ARCADIS TGH  S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: +40-232-232483 
E-mail:office@arcadistgh.ro     Fax:+40-332-401033

 
Contract nr.:250/2008     Vol.:IV  PUG PROPUNERI    cod:250/2008PUG/III 

 

Piese 
scrise 

 

Pag. 
59/140 

 
ale căror politici de dezvoltare sunt definite prin implicarea cetăţenilor prin metode specifice 
domeniului cultural), despre industriile creative, acele ramuri ale industriei care fac uz de 
creativitate ca principal capital – producţia de carte, producţia cinematografică, industria 
modei, publicitatea etc - a căror rată de creştere este de cinci ori mai mare decât a industriilor 
tradiţionale. 

Obiectivele prioritare în vederea dezvoltării activităţilor culturale şi creşterii gradului 
de participare a publicului la actele de cultură sunt:  

• dezvoltarea şi revitalizarea patrimoniului cultural de interes naţional şi local; 
• îmbunătăţirea accesului şi participării la cultură a publicului, mai ales a tinerilor; 
• iniţierea şi implementarea de către instituţiile şi organizaţiile culturale a strategiilor 

de informare a publicului,  
• dezvoltarea şi diversificarea ofertei culturale în funcţie de cerinţele şi nevoile 

consumatorului şi de imperativele societăţii informaţionale,  
• promovarea industriilor creative,  
• sprijinirea şi dezvoltarea unor instituţii culturale alternative, neguvernamentale prin 

intermediul programelor finanţate de Uniunea Europeană sau fundaţii private,  
• dezvoltarea relaţiilor culturale cu instituţii naţionale, europene şi internaţionale.  
 
Direcţiile/căile de realizare a obiectivelor privind dezvoltarea culturii în municipiul 

Bacău se referă la:  
• protejarea şi reabilitarea patrimoniului cultural – istoric al oraşului,  
• dinamizarea vieţii culturale băcăuane prin creşterea calităţii ofertei culturale şi a 

participării publicului;  
• creşterea sustenabilităţii instituţiilor culturale,  
• dezvoltarea parteneriatelor între instituţiile şi organizaţiile culturale, administraţia 

publică locală, mediul de afaceri şi mediul universitar;  
• rezolvarea problemelor legate de asigurarea unor spaţii adecvate pentru instituţiile 

şi organizaţiile culturale şi de insuficienţa spaţiilor pentru activităţile culturale,  
• crearea unei baze de date operaţionale care să cuprindă informaţii despre 

monumente, instituţii şi viaţa culturală a oraşului,  
• creşterea capacităţii manageriale a instituţiilor culturale – identificarea de noi surse 

de venituri; îmbunătăţirea calităţii actului de cultură şi diversificarea repertoriul 
instituţiilor,  

• îmbunătăţirea bazei materiale a instituţiilor culturale.  
 
Programul de măsuri pentru dezvoltarea culturii şi stimularea participării publicului 

larg la actele de cultură propune următoarele:  
a) protejarea şi reabilitarea patrimoniului cultural – istoric al oraşului: 

• inventarierea obiectivelor ce aparţin patrimoniului cultural; 
• implementarea legislaţiei privind monumentele istorice:  

- în conformitate cu Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, autoritătile publice în teritoriu asigură, financiar şi operaţional, 
aplicarea însemnelor distinctive şi a siglelor de monumente istorice şi 
controlează întreţinerea lor de către proprietar; 

- primarii unitătilor administrativ-teritoriale colaborează cu Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional, iar proprietarii 
monumentelor istorice au obligatia să permită montarea şi să întreţină 
însemnul şi sigla „Monument Istoric”; 

- fiecărui monument trebuie să îi fie ataşată placa explicativă, care trebuie 
să respecte următorul conţinut: tipul monumentului istoric (casă memorială 
biserici şi mânăstiri, conac, necropolă, aşezare, etc.), numele în trei limbi, 
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coordonatele geografice actuale, codul în lista Monumentelor Istorice, 
încadrare cronologică, scurtă descriere (15-30 de cuvinte). 

• restaurarea şi reabilitarea obiectivelor din patrimoniului cultural - istoric din 
municipiul Bacău care au fost neglijate şi se află în stare medie / proastă de 
conservare: Casa Memorială „V. Alecsandri”, Casa Memorială „G. Bacovia”, 
Casa „Arh. G. Sterian”, Casa „Rafailă”, etc. 

• reabilitarea bustului Mihai Eminescu şi bustului George Enescu – conform 
Programului de Investiţii 2009 Primăria Bacău,  

• evidenţierea valorilor arhitectonice ale oraşului, prin iluminat corespunzător, 
amenajarea spaţiilor verzi înconjurătoare,  

• respectarea zonelor de protecţie a clădirilor declarate monumente ale 
patrimoniului cultural-istoric – zonă de protecţie de 100 m. 

 
b) dinamizarea vieţii culturale a oraşului Bacău prin creşterea calităţii ofertei 

culturale şi a participării publicului, creşterea relevanţei ofertei culturale pentru 
comunitatea locală şi pentru dezvoltarea acesteia:  

• formarea unui comitet consultativ format din specialişti din organizaţii şi instituţii 
culturale care să contribuie periodic la definirea listei de priorităţi cu privire la 
dezvoltarea vieţii culturale a oraşului,  

• definirea identităţii culturale a oraşului – Bacăul – oraş cultural modern – crearea 
unui brand cultural al oraşului atât prin evenimente cultural – artistice 
emblematice (ex. Festivalul Naţional „Ion Drăgoi”, Festivalul de Teatru în Limba 
Engleză („I.D. Fest” – Ingenious Drama Fest), Festivalul – Concurs „Gala Star” – 
One Man Show, Festivalul – Concurs Internaţional de Poezie „Avangarda XXII”, 
Festivalul „George Bacovia”, Festivalul „Arlekin”, Zilele Bacăului, Gala Romanian 
Top Hits Music Awards, „Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă”, etc.), cât şi 
printr-o ofertă culturală caracterizată prin diversitatea de expresie şi un nivel 
ridicat de incluziune/participare a publicului; 

• promovarea simbolurilor culturale ale municipiului Bacău: de exemplu, Casa 
Memorială „G. Bacovia” şi toate celelalte obiective care se referă la poetul 
simbolist sunt monumente şi obiective culturale spre care ar trebui focalizată 
atenţia autorităţilor locale, însă nici un indicator nu informează că oraşul Bacău 
este legat inseparabil de binecunoscutul poet George Bacovia; alte obiective sunt 
Curtea Domnească, Casa Memorială Nicu Enea” unde se află pinacoteca 
pictorului Nicu Enea, Casa Memorială „V. Alecsandri”, aflată în stare avansată de 
degradare;  

• instruirea şi pregătirea personalului din muzee, case memoriale, şi din celelalte 
obiective culturale de importanţă naţională, îmbunătăţirea facilităţilor oferite de 
către acestea vizitatorilor, în special a facilităţilor ospitaliere, de interpretare şi de 
marketing;  

• introducerea în muzee a tehnicilor inovatoare de prezentare (sisteme audio, 
audio – ghiduri digitale, audio – ghiduri interactive prin intermediul telefonului 
mobil, prezentări video) în limbi de circulaţie internaţională;  

• încurajarea şi sprijinirea dezvoltării profesionale a artiştilor şi lucrătorilor din 
domeniul cultural – introducerea obligativităţii participării la cursuri de formare şi 
specializare a operatorilor din instituţiile culturale publice;  

• dezvoltarea unui program de consiliere pentru dezvoltare culturală prin care să 
se ofere instruire şi consultanţă în planificare strategică, management, marketing, 
dezvoltarea de parteneriate, 

• sprijinirea mobilităţii artiştilor şi a produsului cultural: prezentarea producţiilor 
culturale locale în alte locaţii din ţară şi în străinătate, încurajarea prezenţei 



REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL BACĂU, JUDEŢULBACĂU S.C. ARCADIS TGH  S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: +40-232-232483 
E-mail:office@arcadistgh.ro     Fax:+40-332-401033

 
Contract nr.:250/2008     Vol.:IV  PUG PROPUNERI    cod:250/2008PUG/III 

 

Piese 
scrise 

 

Pag. 
61/140 

 
artiştilor băcăuani la festivaluri şi evenimente de anvergură la nivel internaţional, 
prezentarea în Bacău a unor producţii artistice ale artiştilor din afara oraşului şi 
din străinătate,  

• realizarea unor studii de marketing ale pieţei culturale locale pentru identificarea 
segmentelor de public, caracteristicilor şi solicitărilor culturale ale consumatorului 
de cultură din Bacău, dar şi despre oferta culturală existentă. Publicarea şi 
punerea la dispoziţie a raportului şi studiilor tuturor operatorilor culturali pentru a 
avea un instrument de lucru în vederea conceperii unor strategii de dezvoltare a 
publicului. 

• extinderea accesului la informaţie şi la cultură; promovarea utilizării noilor 
tehnologii comunicaţionale şi informaţionale;  

• crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea 
artelor vizuale şi auditive, a festivalurilor, a evenimentelor artistice şi culturale, 

• restaurarea şi modernizarea Cinematografului „Central” (solicitare a locuitorilor 
municipiului Bacău prin Studiul Consultativ) pentru ca oferta cultuală din 
cinematografe să devină mai accesibilă tuturor categoriilor sociale din municipiul 
Bacău;  

• dotarea şi modernizarea bibliotecilor din municipiu cu mobilier, tehnică modernă şi 
înnoirea fondului de carte,  

• modernizarea infrastructurii şi dotărilor Casei de Cultură, Teatrului „Bacovia”, şi 
Filarmonicii "Mihail Jora";  

• accesibilizarea evenimentelor şi spaţiilor culturale şi sociale pentru persoanele cu 
nevoie speciale, 

• conceperea, împreună cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor culturale, şi 
implementarea unei strategii de promovare a evenimentelor culturale:  

- identificarea punctelor de trafic maxim pentru instalarea unor noi spaţii 
de afişaj,  
- puncte de informare cu fluturaşi/pliante,  
- deschiderea unui centru de informare culturală la nivel de oraş, etc. 

• consultarea operatorilor culturali pentru identificarea de măsuri de acţiune privind 
modul în care arată/este amenajat spaţiul urban public (reglementarea afişajului 
şi a extinderii reţelelor aeriene de cabluri, amenajarea spaţiilor din cartierele cu 
densitate mare de blocuri, etc.),  

• încurajarea proiectelor culturale relevante pentru procesul de dezvoltare locală şi 
a celor cu caracter social,  

• măsuri pentru dinamizarea vieţii culturale a oraşului pe timp de vară: 
- încurajarea realizării de evenimente culturale în spaţiul public (pe 
stradă, în parcuri, pieţe),  
- concerte de muzică, jocuri populare, spectacole de dans, spectacole de 
divertisment, teatru, recitaluri de poezie, etc., 
- încurajarea festivalurilor (de stradă) estivale,  
- dinamizarea activităţii în parcuri prin amenajarea de cinematografe în 
aer liber;  
- organizarea în parcuri de spectacole de teatru, spectacole pentru copii, 
teatru de păpuşi,  
- finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Teatrului de Vară 
din Bacău;  
- dezvoltarea de programe educaţionale şi culturale pentru copii şi tineri 
pentru perioada vacanţei: ateliere de teatru, dans, ceramică, fotografie, 
film, poezie, webdesign, etc. (programul poate fi constituit din mai multe 
ateliere, găzduite de diverse instituţii şi organizaţii, însă reunite, 
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promovate şi sprijinite în cadrul unui program unic pentru o mai mare 
coerenţă). 
 

c) dezvoltarea parteneriatului între operatorii culturali, mass media, mediul de 
afaceri, mediul academic şi administraţia publică locală 

• consultarea societăţii civile (organizaţii neguvernamentale culturale, media etc.) 
în ceea ce priveşte deciziile care afectează dezvoltarea culturală locală,  

• dezvoltarea parteneriatului cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi a altor instituţii ale 
administraţiei culturale centrale (Administraţia Fondului Cultural Naţional, Centrul 
de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, etc.) pentru creşterea relevanţei pentru 
comunitatea locală a activităţilor derulate de instituţiile culturale subordonate la 
nivel central,  

• stimularea realizării de parteneriate între instituţiile cultural-artistice şi firmele 
private,  

• dezvoltarea parteneriatului dintre sectorul cultural şi mass media locală pentru o 
mai bună promovare în presă a evenimentelor culturale şi a materialelor cu 
conţinut cultural,  

• iniţierea de parteneriate cu mediul academic în vederea dezvoltării de studii şi 
proiecte de cercetare în domeniul cultural, promovării voluntariatului în organizaţii 
culturale şi iniţierii de acţiuni de dezvoltare a publicului,  

• promovarea de proiecte cu caracter interdisciplinar,  
• încurajarea parteneriatelor dintre operatorii culturali şi organizaţii şi instituţii din 

domeniul protecţiei sociale, protecţiei mediului, educaţiei, etc., pentru derularea 
de activităţi culturale cu caracter social,  

• încurajarea dezvoltării industriilor creative în Bacău, ca important factor de 
dezvoltare economică. (designul, pictura/artele vizuale, web-ul şi noile tehnologii 
de comunicare, publicitatea, teatrul, muzica, radio/TV, arhitectura/regenerarea 
urbană, editarea de carte, modă, etc.) - sectoare ale creaţiei şi dezvoltării 
tehnologice ce generează profit şi vizibilitate într-o comunitate şi care regândesc 
cultura ca un motor al dezvoltării. 

 
d) asigurarea unor spaţii adecvate pentru activitatea instituţiilor şi organizaţiilor 

culturale: 
• inventarierea spaţiilor publice aflate în exploatarea unor instituţii, companii, 

ONG-uri, etc., evaluarea activităţii din aceste spaţii şi realocarea spaţiilor 
folosite necorespunzător sau sub-utilizate pentru ONG-uri (nu doar pentru cele 
culturale), pe baza planului de acţiune propus de fiecare organizaţie,  

• inventarierea spaţiilor neutilizate din cadrul instituţiilor culturale aflate sub 
jurisdicţia Consiliului Local şi a Ministerului Culturii, amenajarea şi oferirea de 
acces la aceste spaţii artiştilor şi organizaţiilor culturale pe perioadă 
determinată, pe baza unei competiţii de propuneri de programe culturale,  

• dezvoltarea de parteneriate între instituţiile publice de cultură şi sectorul cultural 
independent şi deschiderea spaţiilor acestor instituţii pentru evenimente ale 
artiştilor şi grupurilor de creatori independenţi, 

• inventarierea spaţiilor industriale şi semi-industriale centrale şi semicentrale 
neutilizate din domeniul public (centrale termice dezafectate, ateliere, hale, etc.) 
şi utilizarea lor pentru activităţi culturale; în municipiul Bacău există deja un 
exemplu concret de reconversie a unei foste hale care a devenit galerie de artă;  

• oferirea spaţiilor unor organizaţii pe termen lung (ex. 10 ani) şi investirea în 
reamenajarea spaţiilor într-o anumită măsură din fonduri publice, cea mai mare 
parte a fondurilor urmând să fie atrasă de organizaţia beneficiară,  
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• oferirea spre exploatare a acestor spaţii unor parteneriate între companii şi 

organizaţii culturale, compania realizând investiţia în spaţiu şi utilizând o parte a 
acestuia în scop comercial, iar organizaţia primind o altă parte a spaţiului 
pentru activităţile sale,  

• construirea unui complex cultural-artistic şi de conferinţe care să găzduiască 
evenimente culturale, în care să-şi desfăşoare activitatea operatorii culturali 
care în prezent nu au sediu (de ex. organizaţiile culturale independente) şi care 
să ofere spaţiu de creaţie şi expunere artiştilor. Acest complex îşi poate asigura 
parţial funcţionarea prin mecanisme proprii de generare de venituri: găzduirea 
de conferinţe şi alte evenimente, activităţi comerciale (cafenea, restaurant, 
hotel/hostel). 

 
e) dezvoltarea capacităţii instituţiilor şi activităţilor culturale de a se auto-

susţine: 
• condiţionarea ponderii finanţării din bugetul public a instituţiilor culturale de o 

serie de criterii de performanţă culturală şi managerială, cum ar fi: 
- nivelul fondurilor atrase din alte surse – programe de finanţare, 
vânzare de bilete, activităţi generatoare de venituri,  
- existenţa de activităţi de dezvoltare a publicului,  
- derularea de activităţi în parteneriat,  
- vizibilitatea activităţilor culturale la nivelul comunităţii locale şi în 
afara ei,  
- relevanţa producţiei culturale pentru comunitatea locală/procesul 
de dezvoltare locală. 

• sprijinirea de proiecte culturale din bugetul Consiliului Local pe baza unor 
proceduri transparente şi competitive (de ex. prin înfiinţarea unui program de 
finanţare a proiectelor culturale, sau finanţarea de la bugetul local, a activităţilor 
relevante pentru comunitatea locală, selecţia făcându-se pe baza listei de 
priorităţi identificate pentru dezvoltarea culturală la nivel local),  

• încurajarea promovării şi susţinerii de către mediul de afaceri a actului cultural.  
 
 

3.4.3.5.5. Recreere şi sport 

 
Funcţia de recreere reprezintă un aspect important pentru orice aşezare urbană. Multe 

dintre oraşe beneficiază de prezenţa unor întinse parcuri precum şi de apropierea pădurii. În 
cazul municipiului Bacău, lipsa pădurii determină ca funcţia de recreere în oraş să fie 
preluată de parcurile existente, de complexele sportive şi de agrement din oraş.  

Conform rezultatelor obţinute în urma aplicării chestionarului din studiul consultativ, 
rezultă că, pentru locuitorii municipiului Bacău, spaţiile verzi amenajate, dotările pentru sport, 
posibilitatea practicării diferitor activităţi sportive, locurile de joacă pentru copii, spaţiile de 
agrement, nu sunt suficiente. Din răspunsurile locuitorilor reiese că activităţile sportive şi de 
agrement sunt intens solicitate atât pentru petrecerea timpului liber cât şi ca mijloace de 
promovare şi dezvoltare a municipiului Bacău, reprezentând dotări care determină creşterea 
calităţii mediului de viaţă.   

În scopul dezvoltării sectorului de recreere şi sport se propun următoarele măsuri:  
 Conform Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Bacău, sunt prevăzute următoarele 
proiecte de dezvoltare a bazei materiale / de agrement - sportive:  
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• reabilitarea şi modernizarea Insulei de Agrement - proiect aplicaţie POR, care 

urmăreşte reamenajarea şi modernizarea dotărilor de pe Insula de Agrement. 
Astfel, se propune:  

- amenajarea unei zone pietonale, destinata plimbărilor în aer liber, 
dotată cu alei, gazon, diferite specii de arbuşti, straturi de flori, 
jardiniere, bănci, coşuri de gunoi, instalaţii de iluminat;  

- amenajarea unei zone pentru activităţile sportive, care sa cuprindă 
terenuri de sport, baschet, fotbal, badminton, volei, tenis şi gradene 
pentru spectatori;  

- zona de joacă pentru copii - dotată cu diferite obiecte gonflabile 
destinate jocului de copii, saltele săritoare, tobogane, diverse platforme 
pentru desene pe asfalt, pistă pentru maşinuţe, scenă cu băncuţe în 
scopul desfăşurării unor activităţi educaţionale, prezentări de 
spectacole sau teatru în aer liber pentru copii;  

- amenajarea zonei de distracţii pentru adulţi şi copii - dotată cu 
tobogane, bazine de înot, şezlonguri; va fi amenajată zona de plajă;  

- amenajarea debarcaderului de pe Insula de Agrement;  
- reamenajarea şi revitalizarea falezei de promenadă de pe Insula de 

Agrement;  
• modernizarea Bazei Sportive Letea,  
• realizarea unui drum paralel şi a unei promenade pe lângă digul Lacul Bistriţa II 

(paralel cu strada Ştefan cel Mare),  
• înfiinţarea unui bazin de înot în aer liber, în vecinătatea Bazinului Olimpic de 

Înot,  
• construirea unei noi baze sportive cu stadion (avizat de FIFA-UEFA), sală de 

sport, sală de atletism, bază de antrenament;  
• reabilitarea terenurilor de sport existente şi înfiinţarea unor noi baze sportive 

pentru practicarea sportului. 
Conform Programului de Investiţii al Primăriei Municipiului Bacău, sunt programate 

următoarele lucrări:  
• reamenajare şi reabilitare parc Gherăieşti,  
• amenajarea peisagistică şi pentru agrement a Complexului Olimpic; spaţiul 

verde aferent Complexului Olimpic se va utiliza exclusiv pentru recreere şi 
amenajări pentru activităţi în aer liber,  

• construirea „Centrului de agrement şi turism” în Pădurea Tamaş – aplicaţie 
POR.  

Alte măsuri necesare sporirii posibilităţilor de recreere şi dezvoltare a activităţilor 
sportive sunt:  

 agrementarea zonei din apropierea Lacului de Agrement Bacău în vederea 
valorificării pentru recreere, prin:  

- reabilitarea şi ecologizarea malurilor; 
- realizarea / reabilitarea infrastructurii malurilor: amenajarea de alei 
pietonale perimetrale, amenajarea spaţiilor de odihnă pentru turişti 
(bănci, foişoare, corpuri de iluminat), amenajarea spaţiilor verzi în zona 
perimetrală a lacurilor (plantări de copaci, arbuşti, peluze);  
- amenajarea de alei pentru jogging, promenadă, ciclism şi role pe malul 
lacului;  
- amenajare unei zone de agrement nautic; 

 reamenajarea şi reabilitarea parcurilor din municipiul Bacău prin:  
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- înlocuirea arborilor existenţi cu arbori din specii rezistente la condiţii de 
mediu şi microclimat specific urban (plantări de arbori) şi completarea cu 
garduri vii;  
- reabilitarea drumurilor şi aleilor interioare din parcuri;  
- reabilitarea şi modernizarea iluminatului ambiental şi de siguranţă; 
- ecologizarea parcurilor şi instalarea de noi coşuri şi pubele pentru 
depozitarea deşeurilor;  
- îmbunătăţirea infrastructurii mobilierului urban: bănci, corpuri de 
iluminat, jardiniere, foişoare, fântâni arteziene şi cişmele, mobilier pentru 
joacă; 
- plantări şi replantări ale covorului vegetal şi plantarea de flori în 
aranjamente florale decorative de-a lungul aleilor din parcuri şi din oraş;  
- amenajarea / reabilitarea locurilor de joacă pentru copii;  

 înfiinţarea unui patinoar care să poate fi utilizat în sezonul cald ca spaţiu pentru 
mersul pe role;  

 amenajarea unei baze nautice moderne care să permită activităţile sportive nautice 
pe lacul de Agrement din municipiul Bacău;  

 promovarea activităţilor sportive nautice şi organizarea de competiţii nautice; 
 acordarea unor facilităţi fiscale unităţilor economice care sponsorizează activităţi 

sportive; 
 organizarea de competiţii sportive locale pentru descoperirea de potenţiali sportivi 

de performanţă; 
 asigurarea finanţării pentru finalizarea clădirii în care va funcţiona Grupul de 

Refacere – Recuperare, ale cărei lucrări au fost sistate în anul 1997;  
 identificarea de noi surse de finanţare pentru obiectivele aflate în subordinea 

Direcţiei pentru Sport a judeţului Bacău, prezente în municipiul Bacău (Sala de 
Atletism, Sala Sporturilor, Sport Club Municipal Bacău);  

 modernizarea dotărilor din Sala Sporturilor şi Sala Olimpică de Atletism; 
 înfiinţarea unui skatepark în municipiul Bacău, marcarea unor trasee (alei) pentru 

jogging, a unei piste adecvate pentru biciclete şi role şi asigurarea actualei piste 
pentru role de pe malul Lacului de Agrement; 

 creşterea gradului de accesibilitate la dotările şi activităţile sportive prin înfiinţarea 
de spaţii stradale pentru sport (de ex. street ball); 

• amenajarea unor culoare de circulaţie pentru biciclişti (benzi de circulaţie); 
• reamenajarea / amenajarea de noi spaţii de joacă pentru copii în toate cartierele 

oraşului, în special în cartierele periferice: împrejmuire, dotarea cu mobilier nou, 
iluminat, montarea de jucării de exterior, pavare cu materiale anti-şoc, etc.; 

• amenajarea de terenuri de sport publice în cartierele oraşului / asigurarea unui 
program de utilizare a terenurilor de sport de la unităţile şcolare de către populaţie, 
în afara orarului şcolar;  

• realizarea unui calendar al evenimentelor sportive din municipiul Bacău;  
• organizarea unui eveniment anual, de promovare a sporturilor, combatere a 

sedentarismului, în cadrul căruia toate cluburile îşi cresc vizibilitatea (deci 
potenţialul de atragere de resurse complementare) şi recrutează sportivi de 
performanţă dar şi persoane preocupate de sănătate; 

• modernizarea dotărilor sportive din unităţile scolare ale municipiului Bacău: 
continuarea modernizării terenurilor de sport din unităţile şcolare şi iniţierea unui 
program pe termen mediu şi lung de construire a unei săli de sport în fiecare 
unitate şcolară a municipiului Bacău;  

• obţinerea autorizaţiei de mediu pentru punerea în funcţiune a Grădinii Zoologice 
Bacău – solicitare a locuitorilor municipiului Bacău prin Studiul Consultativ;  
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• valorificarea spaţiilor publice inactive, cu vegetaţie în stare proastă, prin 

amenajarea unor scuaruri (vegetaţie, plantări de arbori, bazine, fântâni arteziene, 
bănci), care pot fi folosite ca locuri de odihnă, etc.;  

• îndepărtarea construcţiilor ilegale din jurul blocurilor de locuinţe (ca de exemplu 
garajele şi anexele improvizate), curăţarea vegetaţiei uscate şi înfiinţarea de spaţii 
verzi, cu mobilier urban nou şi cu locuri de joacă pentru copii; 

• amenajarea spaţiilor verzi neglijate din zonele şi cartierele periferice ale oraşului: 
cartierele Şerbăneşti şi Gherăieşti, cartierul CFR, zona Letea, cartierul Aviatorilor, 
zona Calea Oneşti (puternic industrializată, în care spaţiile verzi sunt aproape 
inexistente);  

• reglementarea strictă a construcţiilor ce se fac în spaţiile verzi ale municipiului 
Bacău, deoarece, datorită dezvoltării sectorului construcţiilor, există o presiune 
foarte mare ca spaţiile verzi existente să fie anihilate; 

• utilizarea plantelor precum iedera, caprifoiul (care se menţin verzi), replantarea 
copacilor pe marginea trotuarelor, perdele ecologice care să separe strada de 
trotuar; 

• redimensionarea spaţiilor verzi ale domeniului public conf. OUG 114/17.10.2007 
prin care se urmăreşte asigurarea unei suprafeţe de 20 mp spaţiu verde / cap de 
locuitor în intravilanul localităţilor până în anul 2010 şi 26 mp spaţiu verde / cap de 
locuitor până în anul 2013;  

• se propune înfiinţarea Registrului Spaţiilor Verzi care să aibă ca scop inventarierea 
spaţiilor verzi, şi alcătuirea unei statistici exacte privind suprafaţa spaţiilor verzi în 
municipiul Bacău precum şi calitatea acestor spaţii verzi;  

Conform Direcţiei de Salubritate şi Spaţii Verzi Bacău, se prevede ca, până în anul 
2010, suprafaţa totală de spaţii verzi din municipiu să crească cu 371553 mp, adică cu 2,1mp 
/ locuitor. Astfel, sunt prevăzute:  

- amenajarea spaţiilor verzi în zona locuinţelor ANL (Bucegi, Tipografilor) – 
7300 mp;  

- realizarea de scuaruri între blocuri – 115700 mp;  
- amenajarea terenurilor libere neproductive pe o suprafaţă de 56200 mp; 
- amenajarea viitorului spaţiu verde aferent noului Spital Municipal – 4322 

mp;  
- amenajarea cu gazon şi puieţi de arbori a rampei „Nicolae Bălcescu” – 

120331 mp; 
Conform aceleiaşi surse, până în anul 2013, în municipiul Bacău sunt propuse a se 

realiza spaţii verzi în suprafaţă totală de 1050000 mp (6 mp / locuitor), astfel:  
- amenajări de parcuri – 500000 mp,  
- amenajări de spaţii verzi între blocuri, în jurul instituţiilor, unităţilor 

economice, social – culturale – 550000 mp. 
 
 
 

3.4.3.6. Turismul 
 
 
Industria turistică este una din cele mai bine dezvoltate la nivel mondial (profitul anual 

este de aproximativ 3 miliarde de dolari, conform datelor furnizate de Organizaţia Mondială a 
Turismului) şi este posibil ca şi în România turismul să devină o componentă importantă a 
venitului naţional. 

Probleme strategice ale dezvoltării turismului în municipiul Bacău:  
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 Slaba promovare a potenţialului turistic al municipiului Bacău, accesul dificil la 

informaţie şi la produsul turistic;  
 Absenţa unui organism instituţional specializat, cu responsabilităţi de promovare a 

turismului local şi cu rol integrator al tuturor actorilor interesaţi;  
 Investiţiile reduse realizate în turism, lipsa mijloacelor financiare faţă de costul 

ridicat al investiţiilor;  
 Insuficienta valorificare a potenţialului turistic local, infrastructură specific turistică 

slab dezvoltată.  
 Insuficienta valorificare a bazei materiale şi a logisticii; 
 Necesitatea diversificării ofertei turistice cu noi posibilităţi de agrement şi refacere, 

lipsa unor pachete turistice; 
 Calitatea redusă a serviciilor şi standardelor;  
 Exodul forţei de muncă calificate din turism şi fluctuaţia personalului; 
 Dezavantaje competitive. 

 
 
Cadrul strategic 
 
Analiza cadrului strategic identifică priorităţile pentru dezvoltarea turismului, priorităţi 

stabilite la nivelurile: naţional, regional şi judeţean. Aceasta îşi propune, de asemenea, să 
identifice influenţa pe care strategiile respective o au asupra municipiului Bacău. Cadrul 
strategic identifică priorităţile stabilite pe ambele perioade de programare, atât pentru 
perioada prezentă cât şi pentru perioada 2007-2013. 

Scopul realizării unui turism durabil trebuie să fie subordonat planurilor naţionale şi 
regionale de dezvoltare economică şi socială. Dezvoltarea turismului vizează: 

- scopuri economice (creşterea veniturilor, diversificarea şi integrarea activităţilor, 
controlul, potenţarea şi zonarea dezvoltării),  

- scopuri sociale (ameliorarea sărăciei şi a inegalităţii distribuţiei veniturilor, 
protecţia patrimoniului socio-cultural indigen, participarea şi implicarea 
comunităţii locale), 

- scopuri ecologice (protejarea funcţiilor ecosistemelor, conservarea şi utilizarea 
durabilă a biodiversităţii, protejarea spaţiilor verzi).  

 
A. La nivel naţional 
 
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) pentru dezvoltarea economică şi socială este o 

componentă a Strategiei de Dezvoltare a Economiei Naţionale. El a fost adoptat în 
decembrie 2005 şi reprezintă instrumentul fundamental de diminuare a discrepanţelor în 
dezvoltarea economică şi socială dintre Uniunea Europeană (UE) şi România. 

Conform planului, industria turismului din România are capacitatea de a contribui la 
reducerea discrepanţelor şi include turismul pe lista priorităţilor de investiţii publice. 

Obiectivul general pentru sectorul turismului, asa cum este prevăzut în plan este: 
“Valorificarea potenţialului turistic şi cultural al regiunilor şi creşterea contribuţiei 
acestui domeniu la dezvoltarea regiunilor prin reabilitarea, până în 2015, a 200 situri 
turistice şi culturale şi creşterea contribuţiei turismului la formarea PIB cu 1,25%.” 

După cum am menţionat deja, turismul este considerat un sector de dezvoltare 
prioritar. Pentru realizarea unui turism românesc competitiv pe termen lung şi îmbunătăţirea 
imaginii României, se pune accentul pe marketingul României ca destinaţie turistică 
internaţională. 

De asemenea, planul consideră că turismul este un mijloc de realizare şi a altor 
priorităţi strategice, cum ar fi “creşterea competitivităţii prin facilitarea accesului pe piaţă a 
societăţilor comerciale”, prin promovarea pe plan intern şi internaţional, prin intermediul 
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turismului, a unor produse economice specifice. Conform planului, dezvoltarea unei mărci a 
turismului naţional va avea o contribuţie la imaginea de ţară cu impact asupra investiţiilor 
străine în România şi asupra soldului contului curent. 

Investiţiile în infrastructura turismului sunt considerate mijloace care pot contribui 
la susţinerea unei dezvoltări echilibrate a tuturor regiunilor României, prin ridicarea nivelului 
de trai şi diminuarea diferenţelor dintre regiunile ţării. 

Dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi activităţile concentrate asupra 
mediului natural şi cultural sunt considerate, în plan, drept mijloace de dezvoltare şi 
promovare a turismului. Turismul poate crea locuri de muncă în zone dezavantajate prin 
îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor turistice, protecţia mediului şi a 
patrimoniului, refacerea utilităţilor existente şi a staţiunilor tradiţionale de importanţă 
deosebită, precum şi diversificarea ofertelor turistice, dezvoltarea ecoturismului, 
staţiunilor balneare şi a celor specifice sporturilor de iarnă, dezvoltarea turismului 
cultural şi istoric. Asociaţiile familiale şi micro-întreprinderile sunt menţionate în mod special 
ca posibilitate de creştere a oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă la nivel local. 

Planul identifică principalele probleme-cheie care trebuie remediate în vederea unei 
creşteri în viitor a turismului, ca fiind următoarele: 

- Instabilitatea cadrului instituţional cu responsabilităţi în dezvoltarea 
strategiilor şi politicilor de turism; 

- Lipsa cooperării între tur-operatori; 
- Slaba contribuţie a turismului la PIB; 
- Insuficienta informare a turiştilor şi promovare; 

- Infrastructură nedezvoltată în general, mai ales în ceea ce priveşte 
transportul, comunicaţiile şi serviciile; 

- Un mare număr de structuri de cazare învechite; 
- Grad redus de ocupare a structurilor de cazare; 

- Dezvoltare insuficientă a întreprinderilor mici şi mijlocii care pot începe să 
funcţioneze; 

- Insuficientă dezvoltare a produselor turistice şi slabă concentrare asupra 
structurilor de cazare şi unităţilor de alimentaţie publică. 

 
La nivel naţional, Master Planul pentru Turismul Naţional al României 2007 – 2026 

reprezintă planul strategic general pentru dezvoltarea durabilă a turismului în România.  
Viziunea Master Planului pentru turismul naţional al României 2007 – 2026 este 

aceea de a transforma România într-o destinaţie turistică de calitate pe baza 
patrimoniului său natural şi cultural care să corespundă standardelor UE privind 
furnizarea produselor şi serviciilor, şi dezvoltarea durabilă a sectorului turistic din 
punct de vedere al protecţiei mediului.  

Obiectivele Master Planului pentru turismul naţional al României 2007 – 2026 vizează 
următoarele:  

 crearea unei imagini nuanţate atât la nivel intern cât şi la nivel extern privind 
avantajele României ca destinaţie turistică şi imaginea mărcii sale turistice;  

 asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului într-o manieră în care bogăţiile sale 
de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi 
păstrate pentru generaţiile viitoare; 

 asigurarea recunoaşterii turismului ca factor cheie în cadrul economiei şi ca un 
generator de noi locuri de muncă; 

 dezvoltarea şi implementarea planurilor de marketing a destinaţiei turistice prin 
colaborarea dintre sectorul public şi cel privat, vizând toate pieţele principale cu 
potenţial pentru România; 

 asigurarea mecanismelor de sprijin coordonat pentru organizaţiile de turism 
regionale şi locale în dezvoltarea politicii turismului zonal; 
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 extinderea sistemului pentru colectarea, analiza şi diseminarea regulată a 

statisticilor şi studiilor de piaţă pentru sprijinirea investiţiilor şi a procesului 
decizional în marketing; 

 crearea unei reţele de centre de informare turistică coordonate în toate principalele 
zone turistice pentru a extinde mesajul de ospitalitate faţă de oaspeţi, oferind 
acestora informaţii corecte pentru a-i asista în orientarea, plăcerea şi aprecierea 
destinaţiei lor; 

 realizarea unei baze de date la nivel naţional a produselor, unităţilor, evenimentelor 
şi serviciilor atât în industria turistică cât şi în ce priveşte accesul publicului; 

 extinderea paginii de turism naţional, aceasta reprezentând un instrument major de 
promovare, informare şi efectuare a rezervărilor; 

 dezvoltarea unui sistem performant de clasificare şi evaluare a produselor şi 
serviciilor pentru a asigura furnizarea de produse şi servicii de calitate pentru a 
satisface nevoile şi aşteptările turiştilor; 

 introducerea de mecanisme şi subvenţii pentru a facilita investiţiile în turism atât 
din partea investitorilor români cât şi a celor străini; 

 consolidarea cadrului legal pentru turism astfel încât acesta să asigure o bună 
aplicabilitate şi să garanteze standarde ridicate fără existenţa unei birocraţii inutile; 

 încurajarea autorităţilor municipale, judeţene şi regionale în dezvoltarea planurilor 
integrate de dezvoltare a turismului, inclusiv a tuturor elementelor de infrastructură 
pentru a evita dezvoltarea lipsită de coordonare;  

 dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul 
hotelier astfel încât programa să includă satisfacerea necesităţilor pieţei şi 
asigurarea calificării unui număr de personal suficient pentru a respecta criteriile de 
angajare / pentru completarea posturilor vacante; 

 facilitarea dezvoltării unui centru convenţional naţional care să permită capitalului 
şi ţării să concureze pentru realizarea de întruniri la nivel internaţional; 

 să se asigure că cerinţele turiştilor sunt luate în considerare cu prioritate în 
dezvoltarea sistemului de transport naţional inclusiv a reţelei de drumuri şi căi 
ferate, a infrastructurii de aeroporturi şi porturi; 

 extinderea sistemului de marcare a obiectivelor turistice de interes naţional în 
conformitate cu standardele UE şi introducerea de rute turistice tematice;  

 instruirea şi pregătirea muzeelor şi monumentelor naţionale majore în 
îmbunătăţirea facilităţilor oferite de către aceştia oaspeţilor, în special a facilităţilor 
ospitaliere, de interpretare şi de marketing; 

 crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea 
artelor vizuale şi auditive, în special a festivalurilor tradiţionale şi a evenimentelor 
folclorice; 

 
 
B. La nivel regional 
 
Strategia de dezvoltare regională Nord – Est 2007–2013 include în categoria 

priorităţilor principale (Prioritatea 3) dezvoltarea turismului, obiectivul general 
reprezentându-l realizarea de investiţii şi dezvoltarea de noi servicii turistice în vederea 
valorificării potenţialului turistic regional.  

Direcţiile prevăzute pentru atingerea acestui scop sunt: 
 Investiţii în turism, având ca obiectiv reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii 

turistice în vederea creşterii atractivităţii turistice.  
Măsura va consta în acţiuni pentru: 
 reabilitarea obiectivelor turistice ce aparţin patrimoniului cultural, istoric, ecumenic 

local,  
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 reabilitarea spaţiilor de cazare şi tratament,  
 crearea, modernizarea şi diversificarea dotărilor de agrement (inclusiv amenajări şi 

ecologizări de lacuri),  
 crearea de clustere de atracţii turistice; 
 dezvoltarea sistemelor de marcare a atracţiilor turistice (panouri, hărţi turistice pe 

drumurile naţionale şi judeţene, gări, autogări, etc),  
 dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii fizice de agrement necesară pentru 

realizarea unei oferte de petrecere a timpului liber,  
 construcţia şi modernizarea facilităţilor pentru turismul balnear,  
 dezvoltarea turismului montan şi a infrastructurii de agrement asociate sporturilor 

de iarnă; 
 modernizarea şi realizarea traseelor montane, a reţelei de cabane şi a refugiilor 

montane, a staţiunilor montane. 
 

 Promovarea potenţialului turistic, cu obiectivul valorificarea potenţialului 
turistic judeţean prin dezvoltarea de noi servicii şi oferte turistice.  

Măsura privind promovarea potenţialului turistic apare ca o consecinţă a principalelor 
probleme - cheie din acest domeniu:  

• indicele de ocupare scăzut al capacităţii de cazare în funcţiune; 
• un nivel redus al duratei medii de şedere în regiune a turiştilor. 

Cu toate acestea, există o serie de oportunităţi care creează premisele dezvoltării 
turismului în regiune, astfel încât acesta ar putea deveni în viitor unul din motoarele 
dezvoltării economice: 

 potenţial turistic ridicat; 
 posibilităţi de practicare a unor forme variate de turism (religios, cultural-istoric, 

balnear şi alte forme ale turismului de nişă); 
 activarea în acest domeniu numai a microîntreprinderilor şi IMM-urilor, recunoscute 

prin flexibilitatea şi deschiderea lor pentru produse şi servicii noi, inovative. 
Prin această măsură, se urmăreşte eliminarea unui factor important ce a determinat 

existenţa situaţiei negative din turism, respectiv promovarea insuficientă şi ineficientă a 
potenţialului turistic, atât ca „volum” cât şi ca metode de abordare. 

Astfel, trebuie întreprinse acele acţiuni prin care atracţiile turistice din regiune să fie 
popularizate prin intermediul operatorilor de turism în ţară şi străinătate. 

Totodată, este necesară realizarea unui sistem integrat de rezervare on-line care să 
aibă oficii în principalele oraşe ale regiunii, în aerogări, principale staţii de cale ferată, puncte 
amplasate pe coridorul european, etc. 

Pentru mai buna exploatare a oportunităţilor turistice, este esenţială dezvoltarea 
atracţiilor turistice potenţiale ca „produse competitive” şi care să beneficieze de o promovare 
eficientă. 

 
Măsura va consta în acţiuni pentru: 
 crearea de centre/oficii de informare judeţene, cu ghişee de informare în gări, 

autogări, aeroporturi) şi ghişee de informare în zona atracţiilor turistice; 
 dezvoltarea reţelelor de comunicare între centrele de informare din regiune şi cele 

naţionale şi internaţionale şi integrarea standardizată a acestora prin 
interconectare vizând direct dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemului de rezervări, 
crearea de reţele de rezervare on-line a serviciilor turistice; 

 organizarea de târguri, expoziţii muzeale, etnografice şi manifestări culturale, 
festivaluri, acţiuni şi campanii de promovare integrată a produsului turistic local şi 
regional şi sprijinirea participării la acest tip de evenimente interne şi internaţionale,  

 realizarea de publicaţii promoţionale şi audio-video (şi distribuirea acestora în 
media turistică din ţară şi străinătate),  
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 promovarea turismului ecologic. 

 
 
C. La nivel judeţean 
 
În cadrul Strategiei de Dezvoltare a judeţului Bacău, obiectivul strategic general 

de dezvoltare a turismului îl reprezintă crearea unui produs turistic competitiv, la 
nivelul valorii resurselor turistice de care dispune judeţul şi care să impună acest domeniu ca 
activitate economică prioritară în cadrul sistemului economic judeţean şi naţional. Obiectivul 
general este susţinut, în cadrul strategiei, de o serie de obiective specifice, care sunt 
prezentate în continuare.  

Obiective specifice:  
 Stabilirea unei imagini competitive a judeţului pe piaţa turistică, ca destinaţie 

turistică distinctă, bazată pe atracţiile existente şi în special pe turismul balnear, 
ca un pol distinctiv de dezvoltare a turismului;  

 Protejarea şi revitalizarea patrimoniului cultural, istoric şi arhitectural al satelor 
cu potenţial de dezvoltare a agroturismului; 

 Protejarea mediului şi atingerea unor standarde ridicate de calitate (apa, aer, 
biodiversitate);  

 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere şi a celei de alimentare cu apă / canalizare, 
managementul deşeurilor în zonele rurale cu potenţial turistic;  

 Dezvoltarea şi marketingul unor pachete turistice integrate prin iniţiative ale 
sectorului privat;  

 Dezvoltarea unor politici locale de dezvoltare a turismului, „managementul 
destinaţiei turistice”, bazate pe caracterul distinctiv şi potenţialul acestor 
destinaţii;  

 Elaborarea unor politici de marketing ale căror obiective să fie: creşterea 
numărului de turişti în structurile de primire turistică (hoteluri, vile, moteluri, 
pensiuni agroturistice), dezvoltarea activităţilor şi a intereselor specifice: 
drumeţii, ciclism, hipism, urmărirea vieţii faunei sălbatice, pescuit sportiv, 
sporturi acvatice, săli de conferinţe, tradiţii şi cultură, extinderea gamei 
atracţiilor (natură, cultură, istorie).  

 
 

Scopuri şi obiective privind dezvoltarea turismului în municipiul Bacău 
 
Viziune: Turismul – factor al dezvoltării locale, întărirea rolului de pol regional al 

municipiului Bacău. 
Scopuri:  

• Promovarea prin turism a municipiului Bacău;  
• Dezvoltarea economică a municipiului Bacău şi a zonei înconjurătoare prin 

dezvoltarea sectorului turistic;  
• Creşterea nivelului de trai în municipiul Bacău prin dezvoltarea turismului local;  
• Crearea de noi locuri de muncă;  
• Ameliorarea calităţii mediului, dezvoltare şi regenerare urbană, oferirea unor noi 

posibilităţi de agrement şi recreere pentru locuitorii municipiului Bacău şi pentru 
turişti.  

 
Obiective:  
• Iniţierea unui parteneriat funcţional şi corelarea tuturor iniţiativelor privind turismul 

în municipiul Bacău. 
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• Dezvoltarea parteneriatului civic, cu participarea reală a administraţiilor locale, a 

sectorului privat (mediului de afaceri), a mediului universitar, a societăţii civile.  
• Implicarea tuturor partenerilor profesionali şi civici din domeniul turismului. 
• Corelarea iniţiativelor locale din turism cu iniţiativele similare la niveluri 

superioare (naţionale, regionale, judeţene).  
• Atragerea investitorilor autohtoni şi străini, publici şi privaţi.  
• Susţinerea mediului de afaceri - sursă de oportunităţi pentru dezvoltarea 

turismului local;  
• Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor turistice;  
• Atragerea unui număr din ce în ce mai mare de turişti, creşterea veniturilor 

directe şi indirecte, asigurarea dinamismului circulaţiei turistice în oraş şi între 
oraş şi Zona Metropolitană Bacău. 

• Dezvoltarea diferitelor forme de turism, cu accent pe:  
- turismul cultural-istoric; 
- turismul de afaceri;  
- turismul de agrement;  
- turismul de tranzit;  
- turismul ecologic;  
- turismul rural;  
- turismul sportiv.  

Resursele naturale şi istorice vor fi valorificate, respectând principiile de 
sustenabilitate,, prin intermediul turismului care va pune accent, în special, pe calitatea 
serviciilor oferite turiştilor, ca element de competitivitate locală. Dezvoltarea turismului va 
determina la rândul său dezvoltarea serviciilor de alimentaţie publică şi restauraţie, 
dezvoltarea învăţământului profesional din domeniul ospitalităţii, dezvoltarea serviciilor de 
welness.  

 
 
Strategii de dezvoltare a turismului în municipiul Bacău 
 
În urma analizei diagnostic a potenţialului şi infrastructurii turistice a municipiului 

Bacău rezultă necesitatea unei strategii care să vizeze valorificarea punctelor tari şi a 
multiplelor oportunităţi de care beneficiază această unitate teritorial – administrativă ca 
destinaţie turistică (turism cultural-istoric-religios, turism de agrement), şi centru de 
dezvoltare a mediului de afaceri (turism de afaceri, turism sportiv), precum şi ca punct de 
plecare spre alte obiective şi trasee turistice (turism de tranzit, turism ecologic).  

În al doilea rând, dezvoltarea turismului în municipiul Bacău trebuie să urmărească 
diminuarea şi eliminarea punctelor slabe şi a deficienţelor care acţionează în sens restrictiv 
în dezvoltarea activităţilor turistice (infrastructură de transport deficitară, infrastructură 
specific turistică).  

Există astfel câteva segmente de piaţă care merită o atenţie specială:  
 
Turismul de afaceri şi evenimente 
 
Potenţial de dezvoltare 
Piaţa de business travel se află într-o creştere constantă, datorită nevoii de 

comunicare a companiilor româneşti, cât şi interesului manifestat pentru piaţa autohtonă de 
companiile străine. 

Datele actuale menţionează turismul de afaceri ca un posibil segment de marketing de 
explorat pe termen lung, fiind, în acelaşi timp, una dintre cele mai profitabile forme de turism. 
Acest tip de turism care include participarea la reuniuni, conferinţe, expoziţii, congrese, 
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seminarii de afaceri, întruniri internaţionale, team-building-uri, programe de training. 
Avantajele dezvoltării turismului de afaceri sunt sumele mari cheltuite în timpul desfăşurării 
evenimentelor dar şi faptul că, potrivit Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, circa 17% 
din cei care vin cu afaceri în România, revin ca turişti, împreună cu familia. 

Turismul orientat spre organizarea de evenimente de genul târgurilor, expoziţiilor, 
congreselor, este în plină dezvoltare. Pe măsură ce organizaţiile autohtone desfăşoară 
activităţi în colaborare cu parteneri din ţară sau din străinătate, genul acesta de manifestări 
se poate extinde la nivel naţional şi internaţional. Principalul avantaj al acestor evenimente 
este numărul mare de participanţi care generează o cerere mare de servicii turistice. 

Grupul ţintă al turismului de afaceri din municipiul Bacău este compus din: 
- oameni de afaceri, străini şi români, care vin în zonă pentru întâlniri de afaceri; 
- personal al companiilor şi firmelor din ţară care pot desfăşura în judeţ activităţi de tip 

teambuilding; 
- personal al companiilor, membri ai diverselor asociaţii profesionale, funcţionari 

publici, din ţară şi din străinătate, care pot participa la evenimente de genul conferinţelor, 
congreselor, expoziţiilor, târgurilor etc. 

 
Stadiul actual de valorificare 
În prezent, multe din unităţile de cazare din municipiul Bacău (în special cele hoteliere) 

şi unele unităţi de cazare din categoria pensiunilor dispun de săli de conferinţe dotate cu 
facilităţi corespunzătoare pentru întâlniri şi convenţii de afaceri, simpozioane, reuniuni, 
sesiuni ştiinţifice şi pentru turism (confort, mediu, instalaţii de comunicare şi proiecţie etc.).  

Alte avantaje ale municipiului Bacău care favorizează turismul de afaceri sunt:  
- poziţia geografică favorabilă în zona centrală a Moldovei;  
- accesibilitate rutieră ridicată – situat la intersecţia căilor majore de 

comunicaţii rutiere: DN 2/E85, DN 15, DN 2F, DN 2G, DN 11/E 574; 
- străbătut de magistrala 500 de cale ferată Bucureşti – Vicşani şi sub-

magistrala 509 Bacău – Bicaz; 
- străbătut de coridorul feroviar european IX;  
- prezenţa Aeroportului Internaţional Bacău;  
- situarea municipiului Bacău pe culoarul industrializat al Bistriţei (Piatra 

– Neamţ – Săvineşti – Roznov – Buhuşi – Bacău); 
- prezenţa unităţilor hoteliere de cazare dotate cu săli de conferinţe;  

Deşi în municipiul Bacău există unităţi hoteliere, acestea sunt clasificate cu 2 şi 3 
stele, standarde de calitate considerate insuficiente pentru dezvoltarea turismului de afaceri 
(aceste unităţi de cazare nu oferă servicii la calitatea cerută de clientela specifică turismului 
de afaceri). Capacitatea sălilor de conferinţe din hotelurile din municipiul Bacău este de 222 
locuri. Infrastructura specifică este insuficientă, fiind evidentă lipsa centrelor de conferinţe cu 
capacitate medie şi mare.  

În ceea ce priveşte infrastructura pentru organizarea de evenimente de genul 
târgurilor şi expoziţiilor, în prezent, în municipiul Bacău se utilizează ca spaţiu expoziţional şi 
pentru târguri Sala Olimpică de Atletism. Situaţia este neplăcută deoarece sala nu este 
dotată pentru a găzdui astfel de evenimente şi, în acelaşi timp, este întreruptă activitatea 
sportivă.  

Nu putem vorbi în Bacău de turism de business în sensul pur, deoarece nu există 
pachete turistice şi nici facilităţi create strict pentru genul de activităţi cuprinse în turismul de 
afaceri. Gradul de valorificare actual al potenţialului turismului de afaceri în municipiul Bacău 
este încă redus.  

În plus, nu există oferte concrete şi variate pentru petrecerea timpului liber al turiştilor 
de afaceri, care i-ar putea determina să îşi prelungească vizita în municipiu.  

 
Condiţii de dezvoltare 
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Dezvoltarea turismului de afaceri este strict condiţionată de existenţa infrastructurii de 

comunicaţii moderne şi a serviciilor turistice adecvate. Calitatea acestora influenţează, în 
primul rând, activităţile economice şi investiţiile, generatoare de cerere pentru sectorul 
turistic. În al doilea rând, orice călătorie de afaceri va urmări un traseu rapid, sigur şi 
confortabil.  

De aceea, pentru dezvoltarea acestui tip de turism, este necesară modernizarea 
infrastructurii rutiere existente, asigurarea legăturilor rapide spre cele mai apropiate oraşe 
din regiune şi din ţară, modernizarea şi dezvoltarea aeroportului din Bacău. Aeroportul 
Internaţional din Bacău este un reper foarte important pentru atragerea oamenilor de afaceri 
şi a investitorilor în zonă.  

O altă direcţie de acţiune pentru dezvoltarea turismului de afaceri şi evenimente se 
referă la îmbunătăţirea şi creşterea calităţii şi standardelor unităţilor de cazare. Astfel, 
se impune:  

 îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de cazare existente (în special cele din hoteluri) 
până la un nivel de cel puţin 3 stele;  

 atragerea de investitori în vederea construirii de noi hoteluri, la standarde de 4 şi 5 
stele, şi, în special, atragerea marilor lanţuri hoteliere; 

 dezvoltarea de proiecte turistice complexe care să îmbine dotările hoteliere cu 
centre de recreere, centre sportive, dotări pentru alimentaţie publică, spaţii pentru 
birouri,  

 dotarea viitoarelor spaţii de cazare cu infrastructura specifică turismului de afaceri - 
săli de conferinţe dotate cu facilităţile corespunzătoare; 

Este necesară dezvoltarea unei oferte diversificate de petrecere a timpului liber. 
Trebuiesc identificate şi dezvoltate activităţi de relaxare şi recreere, cu grad mai mare de 
atractivitate şi o rată de profit mai ridicată: 

- saună; 
- centre spa; 
- agrement nautic; 
- casino. 
De asemenea, este necesară asigurarea posibilităţilor de practicare a unor 

activităţi sportive, atât în sală cât şi în aer liber. În acest sens, este necesară dotarea 
unităţillor de cazare cu baze sportive cu:  

- terenuri de sport; 
- piscine; 
- săli de bowling; 
- săli de biliard; 
- săli de tenis de masă. 
Pentru hotelurile din centrul oraşului, spaţiul reprezintă o problemă însă pot fi 

valorificate de exemplu subsolurile clădirilor.  
Este necesară de asemenea crearea unor pachete turistice pentru timpul liber (de 

exemplu, calendarul evenimentelor, circuite turistice, autobuze turistice).  
În cazul turismului de afaceri, divertismentul trebuie să se axeze şi pe activităţi cu 

specific local. De aceea, trebuiesc dezvoltate dotările de alimentaţie publică cu specific 
moldovenesc, care să ofere vizitatorului, pe lângă băuturi şi preparate gastronomice 
tradiţionale, programe de dansuri şi cântece din zonele etnofolclorice ale judeţului Bacău.  

Turismul orientat spre organizarea de evenimente de genul târgurilor, expoziţiilor, 
saloanelor, dar şi festivalurile muzicale, de teatru, evenimentele sportive, trebuie 
dezvoltat în municipiul Bacău datorită numărului mare de participanţi pe care îl implică acest 
gen de manifestări. Pentru aceasta, trebuie dezvoltat un complex care să conţină un spaţiu 
expoziţional de dimensiuni mari, săli de conferinţe cu capacitate mare, restaurante.  

În prezent, în municipiul Bacău este planificată construirea Centrului de Afaceri şi 
Expoziţional Bacău. Acest proiect este finanţat prin programul PHARE CES 2006 şi se află 
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în fază de implementare. Lucrările presupun realizarea unui centru de afaceri şi expoziţii cu o 
suprafaţă totală de 64.700 metri pătraţi şi o arie construită de 5.800 metri pătraţi. In cadrul 
centrului, vor mai fi făcute investiţii într-o parcare de 12.000 metri pătraţi, spaţii verzi 39.400 
m2, dar şi lucrări pentru reţelele de apă/canal, gaze, curent electric şi iluminat. Lucrările civile 
cuprind, pe lângă incubatorul de afaceri cu cinci nivele, o sală de conferinţe cu trei nivele şi 
un alt spaţiu de conferinţe cu 620 locuri. 

Se poate forma, prin intermediul agenţiilor de turism, un circuit al hotelurilor locale 
care să preia participanţii la acest gen de evenimente. În plus, se impune funcţionarea unor 
firme şi companii specializate în managementul evenimentelor de acest fel.  

De asemenea, pot fi iniţiate manifestări simultane organizate în colaborare cu 
oraşele înfrăţite din străinătate – de ex. Torino – prin intermediul primăriilor. Se recomandă 
şi editarea unui calendar al evenimentelor şi distribuirea lui prin unităţile turistice. 

Autorităţile publice locale, organizaţiile non-guvernamentale, mediul de afaceri, trebuie 
să susţină această ramură a turismului, prin organizarea manifestărilor de acest gen în 
Bacău. Avantajul va fi reciproc, pentru că un astfel de centru expoziţional va contribui în mod 
esenţial la dezvoltarea evenimentelor de o asemenea amploare, care vor atrage colaboratori 
atât din ţară, cât şi din străinătate. 

O altă cerinţă în vederea dezvoltării turismului de afaceri şi evenimente se referă la 
specializarea agenţiilor de turism. Astfel, dezvoltarea segmentului turismului de afaceri, 
deja consolidat şi finalizat pe pieţele occidentale, determină necesitatea apariţiei unui nou tip 
de agenţie de turism şi anume agenţiile de Management al Destinaţiei, specializată pe 
servicii şi soluţii noi, adaptate turismului de afaceri.  

Oferta unei companii de management al destinaţiei promovează servicii specifice 
domeniului de business: cazarea, biletele de avion, închirierea de autoturisme sau de birouri 
de afaceri pe termen scurt, organizarea si gestionarea de evenimente de comunicare, de 
consolidare a echipei sau motivare a angajaţilor. Este necesară sporirea facilităţilor oferite 
clienţilor. 

Turismul de afaceri necesită şi dezvoltarea serviciilor de tip „rent a car” – închirieri 
de autoturisme, firme de catering, firme de transport cu grad sporit de confort. 

 
 
Turismul cultural 
 
Turismul cultural reprezintă probabil cea mai largă oportunitate de piaţă concentrată 

pe o serie de “puncte centrale” şi în forma “circuitelor turistice” fie în jurul “centrelor de 
atracţie”, în apropierea unui singur obiectiv, fie făcând legătura între mai multe obiective.  

Creşterea atractivităţii destinaţiilor de tipul monumente ahitecturale, muzee, galerii de 
artă, situri arheologice sau clădiri cu conotaţii istorice, precum şi reorientarea, în special a 
grupelor de varsta a doua şi a treia, către călătoriile culturale, în detrimentul turismului estival 
reflectă o tendinţă actuală din turismul internaţional. 

Turismul cultural se bazează pe reţeaua de muzee, case memoriale, biserici, galerii 
de artă, evenimente cultural – artistice, care reprezintă pentru vizitator tezaurul cultural şi 
spiritual al comunităţii locale.  

Din analiza ponderii răspunsurilor la Întrebarea 6 din chestionarul pentru studiul 
consultativ aplicat în municipiul Bacău, rezultă că, populaţia municipiului Bacău consideră 
obiectivele culturale pe locul II în topul celor mai importante obiective de atracţie turistică ale 
oraşului: Biserica Precista, muzeele, Casa Memorială „G. Bacovia”, Teatrul „G. Bacovia”.  

Prin urmare, turismul cultural prezintă perspective de dezvoltare în municipiul 
Bacău datorită concentrării numeroaselor elemente de patrimoniu cultural de 
importanţă naţională şi locală în teritoriul studiat.  

În vederea dezvoltării turismului cultural, în municipiul Bacău sunt necesare 
următoarele măsuri:  
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• implementarea legislaţiei privind monumentele istorice:  

- în conformitate cu Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, autoritătile publice în teritoriu asigură, financiar şi operaţional, 
aplicarea însemnelor distinctive şi a siglelor de monumente istorice şi 
controlează întreţinerea lor de către proprietar; 

- primarii unitătilor administrativ-teritoriale colaborează cu Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional, iar proprietarii 
monumentelor istorice au obligatia să permită montarea şi să întreţină 
însemnul şi sigla „Monument Istoric”; 

- placa explicativă a monumentului trebuie să respecte următorul conţinut: 
tipul monumentului istoric (casă memorială biserici şi mânăstiri, conac, 
necropolă, aşezare), numele în trei limbi, coordonatele geografice actuale, 
codul în lista Monumentelor Istorice, încadrare cronologică, scurtă 
descriere (15-30 de cuvinte). 

• restaurarea şi reabilitarea obiectivelor turistice ale patrimoniului cultural - istoric din 
municipiul Bacău care au fost neglijate şi se află în stare medie / proastă de 
conservare: Casa Memorială „V. Alecsandri”, Casa „Arh. G. Sterian”, Casa 
„Rafailă”, etc. 

• îmbunătăţirea imaginii vizuale a monumentelor cultural – istorice, evidenţierea 
acestora prin iluminat corespunzător şi amenajarea spaţiilor verzi înconjurătoare;  

• instruirea şi pregătirea personalului muzeelor, caselor memoriale, galeriilor de artă, 
şi monumentelor naţionale, angajarea de personal specializat cunoscător al unei 
limbi de circulaţie internaţională;  

• îmbunătăţirea facilităţilor oferite de către muzee, case memoriale, turiştilor, în 
special a facilităţilor ospitaliere, de interpretare şi de marketing;  

• introducerea de tehnici inovatoare de prezentare în muzee, case memoriale, 
(sisteme audio, ghiduri audio digitale, scurte proiectări video) în limbi de circulaţie 
internaţională (engleză, franceză, germană); 

• introducerea magazinelor cu literatură de specialitate în cadrul muzeelor, precum 
şi a micilor magazine de suveniruri (gift shop), cu articole de calitate şi 
reprezentative pentru obiectivul turistic respectiv;  

• introducerea obiectivelor din patrimoniul cultural local în circuitele turistice 
judeţene, regionale şi naţionale;  

• iniţierea de proiecte de turism cultural care:  
- să promoveze diversitatea culturală şi dialogul intercultural, 
- să stimuleze şi să susţină apariţia de noi locuri de muncă, cu precădere în 
zona industriilor culturale, 
- să contribuie la realizarea unei mai bune infrastructuri în spaţiul vizat de 
proiect; 
- să se implice nu doar în procesul de conservare şi restaurare a siturilor şi 
monumentelor, dar şi de revitalizare a tradiţiilor şi obiceiurilor, 
- să fie compatibile cu programe europene de finanţare - aplicaţie la unul din 
fondurile Uniunii Europene, 
- să determine cooperarea operatorilor culturali, generând parteneriate public – 
privat;  

• promovarea ofertelor turistice bazate pe obiectivele culturale, prin intermediul 
agenţiilor de turism locale; 

• crearea unor circuite culturale tematice, în care municipiul Bacău să deţină rol de 
localitate de tranzit şi punct central. Astfel de circuite sunt:  

o circuit muzeistic: acesta poate include muzeele şi casele memoriale din 
municipiul Bacău: Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Muzeul de Ştiinţele 
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Naturii „Ioan Borcea”, Vivariu, Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, 
Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”, Casa Memorială „G. 
Bacovia”, Casa Memorială „Nicu Enea”, precum şi muzeele şi casele 
memoriale existente în comunele din Zona Metropolitană Bacău: Complexul 
Muzeal "Paul Ţarălungă" - Muzeu de Etnografie şi Istorie locală şi Grădina 
Botanică „Paul Ţarălungă” din comuna Prăjeşti şi Muzeu Sătesc Şcolar 
Măgura din comuna Măgura, Casa Memorială Grigore Tăbăcaru din 
comuna Hemeiuş;  
o circuitul conacelor – „Drumul conacelor boiereşti” – numeroasele conace 
boiereşti care există pe teritoriul judeţului Bacău pot fi integrate într-un 
circuit tematic care să includă şi conacele de pe teritoriul studiat – municipiul 
Bacău şi Zona Metropolitană Bacău; astfel, un posibil traseu al „Drumului 
conacelor boiereşti” este următorul: Filipeşti – mun. Bacău – Letea Veche – 
Horgeşti – Răcăciuni – Sascut – Căiuţi – Ştefan cel Mare – Oneşti – Tg. 
Ocna – Dofteana – Comăneşti – Moineşti – Bereşti – Tazlău – Sănduleni - 
Strugari – Măgura – Hemeiuş;  
o turiştilor pasionaţi de vestigii istorice li se poate oferi un circuit al siturilor 
şi descoperirilor arheologice în municipiu şi în comunele cu astfel de 
obiective din apropierea municipiului: Bereşti – Bistriţa, Blăgeşti, Faraoani, 
Gârleni, Iteşti, Nicolae Bălcescu, Traian, Secuieni; 
o integrarea bisericilor vechi din comunele Mărgineni, Măgura, Secuieni, 
Hemeiuş şi din municipiul Bacău într-un circuit religios la nivel de judeţ;  

• promovarea valorilor locale ale municipiului: de exemplu, Casa Memorială „G. 
Bacovia” şi toate celelalte obiective care se referă la poetul simbolist sunt monumente 
şi obiective culturale spre care ar trebui focalizată atenţia autorităţilor locale, însă nici 
un indicator nu informează că oraşul Bacău este legat inseparabil de binecunoscutul 
poet George Bacovia; alte obiective sunt Casa Memorială Nicu Enea” unde se află 
pinacoteca pictorului Nicu Enea, Casa Memorială „V. Alecsandri” – în care s-a născut 
poetul şi care a aparţinut vornicului Vasile Alecsandri, tatăl poetului Vasile Alecsandri, 
aflată în stare avansată de degradare;  
• promovarea oraşului Bacău ca „oraşul lui Bacovia” poate să adauge valoare de 
patrimoniu municipiului şi să sporească gradul de atractivitate al oraşului;  
• definirea identităţii culturale a oraşului – Bacăul – oraş cultural modern – crearea 
unui brand cultural al oraşului atât prin evenimente cultural – artistice emblematice 
(ex. Festivalul Naţional „Ion Drăgoi”, Festivalul de Teatru în Limba Engleză („I.D. Fest” 
– Ingenious Drama Fest), Festivalul – Concurs „Gala Star” – One Man Show, 
Festivalul – Concurs Internaţional de Poezie „Avangarda XXII”, Festivalul „George 
Bacovia”, Festivalul „Arlekin”, Zilele Bacăului, Gala Romanian Top Hits Music Awards, 
„Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă”, etc.), cât şi printr-o ofertă culturală 
caracterizată prin diversitatea de expresie şi un nivel ridicat de incluziune/participare a 
publicului; 
• promovarea şi popularizarea activităţilor culturale din instituţiile de cultură ale 
municipiului în vederea informării atât a locuitorilor oraşului cât şi a turiştilor prin afişe 
stradale, afişaje digitale pe panouri electronice, ecrane, cât şi prin intermediul presei şi 
posturilor de radio şi televiziune locale: concerte simfonice, spectacole de teatru, 
expoziţii la galeriile de artă, lansări de carte, promovarea oraşului ca centru al artelor – 
grafică, pictură, sculptură, artă decorativă şi centru al picturii naive;  
• înscrierea oraşului Bacău în circuitele culturale la nivel naţional, prin promovarea 
evenimentelor de natură culturală: festivaluri de muzică, artă, literatură, teatru, etc.;  
• informarea cetăţenilor oraşului cu privire la obiectivele de interes naţional 
localizate în municipiul Bacău şi comunele învecinate, în vederea conştientizării de 
către locuitori a valorilor şi patrimoniului local;  
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• promovarea evenimentelor culturale corelate cu industriile creative,  
• îmbunătăţirea semnificativă atât a publicităţii cât şi a modului de rezervare / 
cumpărare a biletelor; 
• crearea de puncte centralizate şi computerizate de vânzare a biletelor pentru 
spectacolele cultural – artistice, cu opţiune de rezervare prin internet; 
• crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea 
artelor vizuale şi auditive, a festivalurilor tradiţionale şi a evenimentelor folclorice;  
• stimularea vieţii cultural – artistice stradale;  
• încurajarea promovării de către mediul de afaceri a actului cultural.  
 
 
Turismul de agrement 
 
În urma analizei răspunsurilor la întrebarea 6 din chestionarul pentru studiul 

consultativ „În opinia dumneavoastră, care este cel mai important obiectiv de atracţie turistică 
din municipiul Bacău?”, se constată că pe locul I se situează obiectivele specifice turismului 
de agrement: Insula de Agrement, Parcul Cancicov, Parcul Gherăieşti şi parcurile în general.  

În ceea ce priveşte municipiul Bacău, principalele locaţii pentru recreere sunt: Insula 
de Agrement, parcul Cancicov, Parcul Gherăieşti, cu Campingul Gherăieşti şi Popasul 
Gherăieşti.  

Aceste locaţii sunt frecventate în special în week-end şi în timpul mini-vacanţelor din 
cursul anului. Combinaţia de turişti de mini-vacanţe şi turişti de week-end sugerează că ar 
trebui acordată o atenţie specială acestui segment de piaţă, atât prin investiţii în 
infrastructura specifică cât şi prin publicitate şi campanii de promovare.  

Propunerile de dezvoltare a turismului de agrement se referă la:  
 valorificarea suprafeţei împădurite de 325 ha pe care Primăria Bacău o deţine în 

comuna Tamaşi prin realizarea unui centru de agrement care să deservească 
populaţia municipiului Bacău; 

o reabilitarea şi modernizarea Insulei de Agrement - proiect aplicaţie POR, care 
urmăreşte reamenajarea şi modernizarea dotărilor de pe Insula de Agrement. 
Astfel, se propune:  

- amenajarea unei zone pietonale, destinata plimbărilor în aer liber, 
dotată cu alei, gazon, diferite specii de arbuşti, straturi de flori, 
jardiniere, bănci, coşuri de gunoi, instalaţii de iluminat;  

- amenajarea unei zone pentru activităţile sportive, care sa cuprindă 
terenuri de sport, baschet, fotbal, badminton, volei, tenis şi gradene 
pentru spectatori;  

- zona de joacă pentru copii - dotată cu diferite obiecte gonflabile 
destinate jocului de copii, saltele săritoare, tobogane, diverse platforme 
pentru desene pe asfalt, pistă pentru maşinuţe, scenă cu băncuţe în 
scopul desfăşurării unor activităţi educaţionale, prezentări de 
spectacole sau teatru în aer liber pentru copii;  

- amenajarea zonei de distracţii pentru adulţi şi copii - dotată cu 
tobogane, bazine de înot, şezlonguri; va fi amenajată zona de plajă;  

- amenajarea debarcaderului de pe Insula de Agrement;  
- reamenajarea şi revitalizarea falezei de promenadă de pe Insula de 

Agrement;  
 agrementarea zonei din apropierea Lacului de Agrement din municipiul Bacău prin:  

- reabilitarea şi ecologizarea malurilor; 
- realizarea / reabilitarea infrastructurii malurilor: amenajarea de alei 
pietonale perimetrale, amenajarea spaţiilor de odihnă pentru turişti 
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(bănci, foişoare, corpuri de iluminat), amenajarea spaţiilor verzi în zona 
perimetrală a lacurilor, plantări de copaci, arbuşti, peluze;  
- amenajarea de alei pentru jogging, ciclism şi role pe malul lacului;  
- amenajare unei zone de agrement nautic; 

 reamenajarea şi reabilitarea parcurilor din municipiul Bacău prin:  
- înlocuirea arborilor existenţi cu arbori din specii rezistente la condiţii de 
mediu şi microclimat specific urban (plantări de arbori) şi completarea cu 
garduri vii;  
- reabilitarea drumurilor şi aleilor interioare;  
- reabilitarea şi modernizarea iluminatului ambiental şi de siguranţă; 
- ecologizarea parcurilor şi instalarea de noi coşuri şi pubele pentru 
depozitarea deşeurilor;  
- îmbunătăţirea infrastructurii mobilierului urban: bănci, corpuri de 
iluminat, jardiniere, foişoare, fântâni arteziene şi cişmele, mobilier pentru 
joacă; 
- plantări şi replantări ale covorului vegetal şi plantarea de flori în 
aranjamente florale decorative;  
- amenajarea / reabilitarea locurilor de joacă pentru copii;  
- evidenţierea şi punerea în valoare a arborilor – monumente ale naturii:  

• Plop – (Populus alba) situat în municipiul Bacău, Insula 
Mică de Agrement; 

• Stejar – (Quercus robur) situat în municipiul Bacău în 
curtea Liceului Ferdinand, la colţul de nord-vest al clădirii 
centrale, spre strada George Bacovia; 

• Salcia lui Bacovia – (Salix babilonica) situat în municipiul 
Bacău, Parcul Trandafirilor; lângă salcie se află o placă 
memorială;  

• Ginko biloba – situat în municipiul Bacău, colţul sudic-
estic al Parcului Trandafirilor; 

• Magnolia lui Bacovia – (Magnolia acuminata) situat în 
municipiul Bacau, Parcul de Agrement de lângă Prefectură 
(Parcul Bacovia).  

 atragerea investitorilor în vederea amenajării de terenuri omologate de golf şi mini-
golf, un produs turistic de nişă foarte solicitat, ca activitate recreativă, în turismul de 
afaceri;  

 având în vedere potenţialul hidrologic de care beneficiază municipiul Bacău, o altă 
propunere pentru dezvoltarea turismului de agrement o reprezintă construirea unui 
parc de distracţii acvatic care să îmbine diverse tipuri de activităţi de recreere şi 
activităţi sportive,  

 investiţii în infrastructura de cazare: 
- amenajarea spaţiilor pentru camparea cu cortul şi dotarea cu utilităţi 
corespunzătoare: alimentare cu curent electric, iluminat, grupuri sanitare,  
- investiţii în construirea de campinguri, cabane, sate de vacanţă,  
- atragerea investitorilor în vederea construirii de pensiuni agroturistice şi 
hoteluri. 

 
Un nou trend care se manifestă în prezent în turismul de week-end este aşa numitul 

„city break”, însemnând sejurul scurt, în diferite oraşe. Mini – vacanţele de tip „city break” 
implică două componente: componenta culturală, axată pe vizitarea obiectivelor culturale şi 
asistarea la diferite evenimente culturale şi componenta de shopping , axată pe 
cumpărături în mari centre comerciale. Şi în municipiul Bacău poate fi dezvoltat conceptul de 
„city break”, prin crearea de atracţii specifice: promovarea obiectivelor turistice şi a 
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evenimentelor cultural – artistice, şi amenajarea de noi centre comerciale în care shoppingul 
să se combine cu recreerea şi loisirul (restaurante, cinematografe, săli de bowling, centre 
spa, industria wellness, etc.).  

 
 
Turismul sportiv 
 
Călătoriile legate de evenimente sau hobby-uri sportive sînt unul dintre segmentele de 

turism cu cea mai rapida dezvoltare. Turismul sportiv este una din formele de turism asociate 
turismului de recreere, posibile în municipiul Bacău şi zona înconjurătoare. Municipiul Bacău 
beneficiază de unele dotări sportive omologate olimpic, cum sunt Bazinul Olimpic de Înot, 
recent modernizat, Sala Olimpică de Atletism Bacău, unde se desfăşoară numeroase 
evenimente şi competiţii sportive judeţene şi naţionale (dar a cărei activitate este perturbată 
de faptul că spaţiul este folosit pentru târgurile şi expoziţiile din municipiul Bacău, în lipsa 
unui centru expoziţional), terenurile de sport ale Sport Club Municipal, precum şi de unele 
obiective unice în zona Moldovei, aşa cum este Pista de Karting.  

Dezvoltarea turismului sportiv presupune însă mult mai multe investiţii în construirea 
de noi dotări sportive, reabilitarea celor existente precum şi diversificarea infrastructurii 
sportive în concordanţă cu cerinţele actuale. Astfel, se propun următoarele măsuri: 

• Construirea unei noi baze sportive cu stadion (avizat de FIFA-UEFA), sală de 
sport, sală de atletism, bază de antrenament;  

• Amenajarea peisagistică şi pentru agrement a „Complexului Olimpic”; 
• Înfiinţarea unui bazin c de înot în aer liber;  
• Înfiinţarea unui patinoar care să poate fi utilizat în sezonul cald ca spaţiu pentru 

mersul pe role;  
• Modernizarea dotărilor sportive de pe Insula de Agrement; 
• Amenajarea unei baze nautice moderne care să permită activităţile sportive 

nautice pe lacul de Agrement din municipiul Bacău;  
• Promovarea activităţilor sportive nautice şi organizarea de competiţii nautice; 
• Modernizarea dotărilor din Sala Sporturilor şi Sala de Atletism; 
• Înfiinţarea unui skatepark în municipiul Bacău, marcarea unor trasee (alei) pentru 

jogging, a unei piste adecvate pentru biciclete şi role şi asigurarea actualei piste 
pentru role de pe malul Lacului de Agrement;  

• Amenajarea Lacului de Agrement pentru practicarea pescuitului sportiv (pontoane, 
debarcader, bărci de inchiriat, centru de închiriat echipament pentru pescuit, etc.).  

• Dezvoltarea şi modernizarea ştrandurilor, reamenajarea şi redecorarea – dotarea 
cu mobilier specific, aparate de joacă pentru copii, terenuri de sport, terase, 
discoteci, campinguri, saloane de saună, masaj, etc.  

• Dezvoltarea unei baze sportive în parcul Gherăieşti, dotată cu terenuri de sport, 
locuri de joacă pentru copii, locuri de cazare, de servire a mesei şi de agrement, 
organizarea şi găzduirea unor evenimente sportive.  

• Atragerea unor competiţii de nivel european şi mondial în municipiul Bacău cu 
scopul promovării sportului la nivel local dar şi ca şi un mijloc de dezvoltare 
economică locală. 

 
 
IV. 3. 4. Ecoturismul 
 
Studiile internaţionale arată că ecoturismul reprezintă o nişă de piaţă în creştere, iar 

municipiul Bacău cu proximităţile sale are un potenţial ridicat şi este bine poziţionat, astfel 
încât se poate începe capitalizarea acestor resurse şi oportunităţi. 
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Ecoturismul este văzut ca o formă de turism alternativ şi trebuie să includă spre 

definire următoarele elemente: 
a. produsul are la bază natura şi elementele sale; 
b. managementul ecologic pentru un impact minim; 
c. contribuţie la conservare; 
d. contribuţie la bunăstarea comunităţilor locale; 
e. educaţie ecologică.  
Aplicarea ecoturismului ca model de dezvoltare a turismului, cu deosebire în zonele 

protejate, are o dublă ţintă: pe de o parte valorificarea integrată a resurselor naturale şi 
culturale de excepţie, cu îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunităţile locale, iar pe de altă parte 
satisfacerea motivaţiilor şi cerinţelor turiştilor în concordanţă cu conservarea mediului pentru 
generaţiile viitoare. 

În municipiul Bacău şi zona înconjurătoare, conceptul adoptat de ANT România 
„România – natură + cultură” poate fi promovat şi pe plan local. Dezvoltarea ecoturismului se 
bazează atât pe potenţialul natural reprezentat de ariile naturale protejate cât şi pe potenţialul 
cultural – istoric local.  

În municipiul Bacău se află următoarele arii naturale protejate:  
 municipiul Bacău  - Lacul Bacău II (Şerbăneşti) – Arie Specială de Protecţie 

Avifaunistică, sit Natura 2000;  
- arii naturale protejate de interes judeţean:  

o Parcul Cancicov – 27,10ha, conform H.C.J. Bacău 18/1995,  
o Parcul Trandafirilor – 0,53 ha, conform H.C.J. Bacău 18/1995,  
o Insula de Agrement Bacău – 11 ha, conform H.C.J. Bacău 18/1995.  

În plus, în comunele din zona metropolitană se află numeroase alte arii naturale 
protejate:  

• Comuna Mărgineni: - Pădurea Arsura 
• Comuna Nicolae Bălcescu: 

- Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul 
Galbeni 

• Comuna Iteşti:   - Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul 
Lilieci 
• Comuna Tamaşi:    - Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul 

Galbeni 
• Comuna Letea Veche:  
             - Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul 
Galbeni 
• Comuna Hemeiuş:   - Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Lilieci. 

Dezvoltarea ecoturismului se realizează prin activităţi precum: 
 promovarea ariilor naturale protejate ca obiective ale turismului ecologic prin 

introducerea acestora în circuite judeţene şi regionale destinate turiştilor interesaţi 
de viaţa sălbatică, activităţi ecologice;  

 ariile speciale de protecţie avifaunistică reprezentate de lacurile Lilieci, Şerbăneşti, 
Galbeni, pot fi integrate într-un circuit al lacurilor şi bălţilor declarate arii de 
protecţie specială avifaunistică pe râul Bistriţa şi continuat pe râul Siret, circuit 
desfăşurat pe teritoriul judeţelor Neamţ şi Bacău, pe traseul: Pângăraţi – Vaduri – 
Lilieci – Şerbăneşti – Galbeni – Răcăciuni – Bereşti;  

 la periferia ariilor protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare 
care să cuprindă informaţii asupra ariei naturale protejate, (denumirea, tipul ariei 
naturale protejate, speciile care se întâlnesc) şi măsurile care trebuie respectate; 

 delimitarea unor perimetre şi amenajarea lor în vederea campării cu cortul;  
 trasarea şi marcarea de trasee turistice în aria forestieră pentru activităţi de 

drumeţie, precum şi pentru excursii tematice – de exemplu pentru fotografie, 
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pentru organizarea de concursuri de orientare geografică, sau iniţierea turiştilor în 
tehnici de supravieţuire;  

 trasarea şi marcarea unor trasee destinate cicloturismului, o formă de turism 
asociată cu ecoturismul; aceste trasee pot valorifica drumurile forestiere, cărările şi 
potecile sau drumurile neasfaltate de ţară;  

 promovarea unor evenimente din „calendarul naturii” (ex.: înverzirea şi înflorirea 
arborilor, sosirea păsărilor migratoare, construirea cuiburilor, apariţia puilor, etc.); 

 organizarea de excursii însoţite de ghizi locali în aria specială de protecţie 
avifaunistică Şerbăneşti în scopul fotografierii şi observării păsărilor („bird 
watching”) şi animalelor în mediul lor natural de viaţă;  

 construirea de cabane, adăposturi turistice, observatoare ornitologice, 
debarcadere, pontoane, sau oricare alte investiţii în ariile de protecţie specială 
avifaunistică se vor realiza doar după efectuarea studiului de impact, conform 
reglementarilor în vigoare, cu accent deosebit asupra ariei naturale protejate;  

 organizarea unor tabere de ecologie sau alte activităţi pe tematici de protecţia 
mediului (de exemplu pictură pe teme ecologice), în cooperare cu autorităţile de 
mediu şi custozii ariilor naturale protejate;  

 organizarea de manifestări (expoziţii, tabere de ecologie, acţiune de ecologizare, 
vizite speciale în ariile naturale protejate) conform calendarului evenimentelor 
ecologice (Luna Pădurii, Ziua Internaţională a Biodiversităţii, Ziua Păsărilor, Ziua 
Pământului, etc.) 

 implicarea populaţiei locale în activităţi de protecţie a mediului înconjurător precum 
şi în luarea deciziilor de management al ariilor natural protejate;  

 instruirea populaţiei locale prin organizarea de cursuri privind practicarea 
ecoturismului;  

 implicarea localnicilor în luarea deciziilor şi organizarea activităţilor turistice;  
 colaborarea între custozii ariilor naturale protejate şi agenţiile turistice din 

municipiul Bacău în vederea includerii în pachetele turistice a serviciilor şi 
programelor de ecoturism;  

În plus, împrejurimile Bacăului oferă posibilităţi de drumeţie, cicloturism, tabere, 
pensiuni agroturistice care pot fi valorificate prin:  

 trasarea şi marcarea de trasee turistice în aria forestieră pentru activităţi de 
drumeţie, precum şi pentru excursii tematice – de exemplu pentru fotografie, 
pentru organizarea de concursuri de orientare geografică, sau iniţierea turiştilor în 
tehnici de supravieţuire;  

 trasarea şi marcarea unor trasee destinate cicloturismului, o formă de turism 
asociată cu ecoturismul; aceste trasee pot valorifica drumurile forestiere, cărările şi 
potecile sau drumurile neasfaltate de ţară;  

 
Printre oportunităţile economice semnificative se remarcă faptul că ariile naturale 

protejate aduc avantaje atât naturii, cât şi populaţiei şi comunităţilor. Astfel: 
• Statutul de arie de protecţie specială avifaunistică înseamnă un câştig de 

imagine: recunoaşterea valorilor acelei zonei la nivel naţional şi comunitar (ex. 
produsele locale tradiţionale);  

• Creşterea numărului angajărilor de personal din mediul rural, în activităţi legate 
direct sau indirect de aria de protecţie specială avifaunistică (de exemplu ghizi 
locali); 

• Diversificarea activităţilor economice şi a investiţiilor prin promovarea şi 
practicarea activităţilor turistice, vânzarea de produse locale;  

• Creşterea vânzărilor produselor naturale prin etichetarea lor; se pot crea mărci 
locale de produse ecologice apreciate pe piaţa Uniunii Europene, dar şi pe 
piaţa internă; 
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• Declararea unei zone ca arie de protecţie specială avifaunistică face posibilă 

accesarea fondurilor europene, atât pentru activităţi agricole, cât şi pentru 
dezvoltarea turismului. 

 
 

IV. 3. 7. Turismul de circulaţie 
 

Se adresează turiştilor pentru care municipiul Bacău reprezintă un punct de plecare 
spre alte trasee şi destinaţii turistice, bază de cazare extinsă şi variată, pachete turistice de 
scurtă durată (calendarul evenimentelor, circuite turistice).  

Turismul de circulaţie se poate practica sub diferite forme:  
• turismul de tranzit – se desfăşoară de-a lungul principalelor artere rutiere: DN 2 / E 

85, DN 15, DN 2 G, DN 11 / E574.  
Pe traseele de transport se propune realizarea de puncte cu servicii turistice la 

standarde moderne: spaţii comerciale şi de alimentaţie cu profil rapid, parcări pentru 
autocare, service pentru autovehicole, grupuri sanitare complete. De asemenea, în localităţile 
de pe aceste trasee se propun structuri turistice de cazare şi alimentaţie.  

• turismul itinerant – propune valorificarea potenţialului turistic al municipiului Bacău 
şi zonei înconjurătoare prin includerea obiectivelor turistice în diferite trasee (circuite) 
tematice, pe obiective specifice zonei, după cum urmează:  

o circuit muzeistic: acesta poate include muzeele şi casele memoriale din 
municipiul Bacău: Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Muzeul de Ştiinţele 
Naturii „Ioan Borcea”, Vivariu, Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, 
Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”, Casa Memorială „G. 
Bacovia”, Casa Memorială „Nicu Enea”, precum şi muzeele şi casele 
memoriale existente în comunele din Zona Metropolitană Bacău: Complexul 
Muzeal "Paul Ţarălungă" - Muzeu de Etnografie şi Istorie locală şi Grădina 
Botanică „Paul Ţarălungă” din comuna Prăjeşti şi Muzeu Sătesc Şcolar 
Măgura din comuna Măgura, Casa Memorială Grigore Tăbăcaru din 
comuna Hemeiuş;  

o circuitul conacelor – „Drumul conacelor boiereşti” – numeroasele conace 
boiereşti care există pe teritoriul judeţului Bacău pot fi integrate într-un 
circuit tematic care să includă şi conacele de pe teritoriul studiat – municipiul 
Bacău şi Zona Metropolitană Bacău; astfel, un posibil traseu al „Drumului 
conacelor boiereşti” este următorul: Filipeşti – mun. Bacău – Letea Veche 
– Horgeşti – Răcăciuni – Sascut – Căiuţi – Ştefan cel Mare – Oneşti – Tg. 
Ocna – Dofteana – Comăneşti – Moineşti – Bereşti – Tazlău – Sănduleni - 
Strugari – Măgura – Hemeiuş;  

o ariile speciale de protecţie avifaunistică reprezentate de lacurile Lilieci, 
Şerbăneşti, Galbeni, pot fi integrate într-un circuit al lacurilor şi bălţilor 
declarate arii de protecţie specială avifaunistică pe râul Bistriţa şi continuat 
pe râul Siret, circuit desfăşurat pe teritoriul judeţelor Neamţ şi Bacău, pe 
traseul: Pângăraţi – Vaduri – Lilieci – Şerbăneşti – Galbeni – Răcăciuni – 
Bereşti;  

 
Promovarea acestor trasee tematice se propune a se realiza în coordonare cu 

modernizarea reţelei de comunicaţie, inclusiv a drumurilor comunale şi săteşti, pentru a 
îmbunătăţi circulaţia turistică şi a facilita accesul la obiectivele turistice.  

 
 
Promovarea turistică a municipiului Bacău 
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Informarea şi promovarea turistică reprezintă poate factorul determinant în atragerea 

turiştilor. În prezent, consumatori de pe pieţele – sursă de turişti folosesc din ce în ce mai 
mult căutarea, informarea şi rezervarea pe website, Internet, conform cerinţelor lor de 
călătorie.  

 Principala măsură care stă la baza acţiunilor de marketing turistic se referă la 
desemnarea unui organism funcţional cu multiple atribuţii în domeniul turismului. Prin urmare, 
se propune înfiinţarea unui oficiu de turism.  

Înfiinţarea unui Birou (oficiu) de turism presupune:  
 Amenajarea unui spaţiu central, atractiv şi accesibil,  
 Servicii oferite publicului, agenţilor de turism etc. (informare, consiliere),  
 Activităţi de marketing şi analiză economică – promovare, publicitate, PR, 

cercetare, dezvoltarea turismului durabil,  
 Abordarea sistematică a pieţei şi infrastructurii existente, care să grupeze într-

un cadru coerent, pe o bază locală şi zonală, strategiile de dezvoltare ale 
tuturor actorilor publici şi privaţi implicaţi în turism, 

 Aplicarea unor politici raţionale de dezvoltare şi modernizare durabilă pe plan 
local în vederea eficientizării actului de administrare a resurselor turistice. 

Necesitatea înfiinţării unui oficiu de turism este motivată pe de o parte de necesitatea 
aplicării unor politici de dezvoltare şi modernizare durabilă pe plan local în vederea 
eficientizării administrării şi valorificării resurselor turistice, iar pe de altă parte de obiectivele 
caracteristice unui astfel de serviciu:  

- promovarea dezvoltării turismului durabil, în scopul obţinerii de beneficii 
rezultate prin valorificarea resurselor turistice şi dezvoltării comunităţilor 
locale;  

- promovarea imaginii municipiului Bacău în special, a Zonei Metropolitane şi 
a judeţului Bacău în general, atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional; 

- realizarea unor programe în parteneriat cu oficiile de turism de pe lângă 
primăriile oraşelor înfrăţite cu municipiul Bacău (Torino);  

- abordarea sistematică a pieţei şi infrastructurii existente, care să grupeze 
strategiile de dezvoltare ale tuturor actorilor publici şi privaţi implicaţi în 
turism;  

- identificarea resurselor turistice antropice şi naturale al căror grad de 
exploatare este scăzut şi formularea de propuneri pentru introducerea cât 
mai rapidă a acestora în circulaţia turistică; 

- analizarea propunerilor venite din partea agenţilor publici şi economici în 
vederea creşterii gradului de exploatare a resurselor turistice locale şi 
zonale;  

- iniţierea unor investiţii publice directe pentru restaurarea/ameliorarea 
atracţiilor turistice cu grad ridicat de importanţă (de ex. Casa Memorială „V. 
Alecsandri”).  

Oficiul de Turism este subordonat Primăriei şi Consiliului Local al municipiului Bacău, 
şi poate îndeplini următoarele atribuţii:  

 implicarea tuturor actorilor cu rol în dezvoltarea turismului pe plan local 
(instituţii publice locale şi centrale, diferite organisme publice sau private – ANT, 
ANTREC, ONG-uri, agenţi privaţi de turism – hoteluri, restaurante, agenţii de 
turism etc.), 

 organizarea de întâlniri şi dezbateri cu privire la dezvoltarea turismului local, cu 
participarea organizaţiilor profesionale, agenţilor economici din domeniu, instituţiilor 
de învăţământ cu specific de turism şi altor factori competenţi (reprezentanţii 
autorităţilor locale, Consiliul Judeţean şi Prefectura Bacău, Agenţia de Dezvoltare 
Locală, reprezentanţii sectorului agroturistic, etc.), având ca scop identificarea 
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resurselor şi a posibilităţilor de finanţare a unor proiecte, precum şi elaborarea unor 
strategii şi politici pe termen scurt, mediu şi lung;  

 organizarea de cursuri de formare profesională în domeniul turismului - 
cursuri de pregătire specializate din sectorul hoteluri şi restaurante, catering, 
agroturism; 

 crearea unei baze de date operativă care să poată fi pusă la dispoziţia centrelor 
de informare turistică şi a factorilor interesaţi, privind oferta turistică din municipiu şi 
proximităţi:  

o baza turistică: – locuri de cazare (hoteluri, pensiuni etc.);  
       – restaurante, cluburi, puncte de agrement;  
       – agenţii de turism şi rent-a-car;  

o puncte de atracţie turistică (muzee, case memoriale, biserici şi alte 
atracţii cultural-istorice);  

o modalităţi de petrecere a timpului liber (agrement);  
o trasee turistice tematice şi căi de acces;  
o servicii oferite, nivel de preţ, orar etc.;  

 monitorizarea şi evaluarea diferiţilor indicatori cantitativi şi calitativi – fluxul 
turistic, cererea turistică, factorii motivaţionali, ca de exemplu:  

- numărul de turişti români şi străini, ponderea cererii interne şi externe 
în totalul cererii turistice anuale;  

- repartiţia pe zone de provenienţă (ţări) a cererii turistice externe şi 
provenienţa regională a cererii turistice interne;  

- gradul de ocupare al potenţialului de cazare; 
- distribuţia cererii turistice pe principalele forme de cazare;  
- structura cererii turistice pe mijloace de transport folosite;  
- durata medie a sejurului pe categorii de turişti (români, străini);  
- sezonalitatea cererii turistice; 

 editarea unor materiale promoţionale de calitate, care să ofere o imagine 
pozitivă a turismului din municipiul Bacău (reviste de profil, broşuri, pliante, hărţi şi ghiduri 
turistice, ilustrate, etc.);  

 promovarea municipiului Bacău şi a proximităţilor ca destinaţii turistice în reviste de 
specialitate;  

 editarea unei hărţi / ghid turistic al municipiului Bacău şi Zonei Metropolitane 
Bacău;  

 realizarea unor broşuri promoţionale;  
 realizarea unei „agende” de activităţi cultural - artistice, festivaluri, expoziţii, 

târguri, saloane, conferinţe, lansări de carte, etc., şi distribuirea calendarului factorilor 
interesaţi (unităţi de cazare, agenţii de turism, etc.);  

 definirea şi promovarea unui brand (marcă, simbol) a municipiului Bacău în 
scopul individualizării şi promovării ofertei turistice a teritoriului studiat şi, în acelaşi timp să 
fie suficient de expresivă pentru a atrage turiştii şi investitorii;  

 realizarea unui website de prezentare şi promovare a ofertei turistice a 
municipiului Bacău care să conţină toate elementele care contribuie la asigurarea confortului 
şi ineditului vizitei: 

  1. Aşezarea şi localizarea municipiului Bacău pe harta Europei şi a 
României.  

2. “Cum se ajunge la Bacău?”: specificarea clară a modului în care se 
ajunge în municipiul Bacău pe diferite căi: rutier, feroviar, aerian, cu 
menţionarea legăturilor, a conexiunilor, traseelor, orarelor curselor, care 
fac posibil accesul în municipiu.  

3. “Ce putem vedea în municipiul Bacău?”: prezentarea obiectivelor ce fac 
parte din patrimoniul turistic al municipiului Bacău dar şi a celor din Zona 
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Metropolitană Bacău pe categorii: naturale (arii naturale protejate, 
rezervaţii paleontologice), cultural – istorice, religioase, arhitectonice, 
arheologice, şi reunirea tuturor acestor elemente într-o hartă a 
obiectivelor turistice.  
- integrarea obiectivelor turistice în circuite şi trasee turistice atât la nivel 
judeţean cât şi în circuite regionale;  

4. „Unde mâncăm şi unde dormim?”: este necesară realizarea unei baze de 
date care să conţină unităţile de cazare şi masă, cu specificarea 
facilităţilor oferite precum şi dacă este posibilă sau nu plata cu cardul.  

5. „Cum ne distrăm?”: se vor prezenta punctele turistice de agrement.  
 De asemenea, se propune:  

6. Introducerea link-urilor către website-urile altor parteneri din turismul 
local.  

7. Crearea unui sistem de rezervare online. 
8. Actualizarea periodică şi întreţinerea website-ului.  

- pentru a simplifica alegerea unui anumit obiectiv, restaurant, hotel, se propune 
introducerea unui forum în care turiştii să îşi exprime opiniile în legătură cu obiectivele 
vizitate, serviciile unui anumit hotel, restaurant, loc de agrement, acest forum putând fi utilizat 
ca instrument de feed-back;  
 - este necesar ca toate aceste informaţii să fie disponibile, în afară de limba română, 
în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, de preferat engleza, pentru atragerea turiştilor 
străini.  

 extinderea sistemului de marcare a obiectivelor turistice în conformitate cu 
standardele UE şi introducerea de rute turistice tematice, ca de exemplu: circuit 
muzeistic, circuitul conacelor – „Drumul conacelor boiereşti, circuitul siturilor şi 
descoperirilor arheologic; circuit al lacurilor şi bălţilor declarate arii de protecţie 
specială avifaunistică pe râul Bistriţa şi continuat pe râul Siret, circuit desfăşurat 
pe teritoriul judeţelor Neamţ şi Bacău, pe traseul: Pângăraţi – Vaduri – Lilieci – 
Şerbăneşti – Galbeni – Răcăciuni – Bereşti; 

 crearea unei reţele de centre de informare turistică pentru a extinde mesajul 
de ospitalitate faţă de turişti, oferind acestora informaţii corecte pentru a-i asista 
în orientarea şi alegerea obiectivelor şi rutelor turistice;  

Centrele de Informare Turistică (CIT) reprezintă o resursă valoroasă de furnizare a 
informaţiilor pe loc şi de influenţare a opţiunilor vizitatorilor. Ele pot avea influenţă asupra 
prelungirii duratei sejurului şi pot încuraja vizitatorii să revină. 

Centrele de Informare Turistică trebuie să ofere:  
- informaţii coerente, imparţiale şi de actualitate,  
- tehnologii informatice avansate care permit obţinerea informaţiilor de către turişti în 

etapa de pre-planificare, planificare (website) sau pe durata vizitei,  
- ghiduri, hărţi turistice, pliante de prezentare a zonelor turistice, broşuri privind 

prezentarea şi localizarea unităţilor turistice de cazare, alimentaţie şi agrement, (materiale pe 
care vizitatorii se aşteaptă să le poată cumpăra),  

- pliante de promovare a obiectivelor turistice naturale şi cultural – istorice; 
- servicii în vederea rezervării pentru cazare, servicii de rent – a – car, cumpărării de 

bilete la diferite evenimente,  
- cu acordul Organizaţiei Naţionale de Turism, centrelor de informare turistică li se va 

permite să afişeze semnul internaţional "i" pe fond albastru, care indică vizitatorilor că se 
pot aştepta la un nivel ridicat al serviciilor oriunde îl văd afişat. 
 
 

 alte acţiuni de marketing turistic:  
Promovare:  
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• cooperarea cu Ministerul Turismului pentru promovarea municipiului Bacău la 

târguri de turism naţionale şi internaţionale;  
• colaborarea cu oficiile de turism din alte oraşe ale ţării, oraşe care pot furniza 

turişti;  
• organizarea unor excursii de familiarizare pentru presa de turism şi publicaţiile 

liniilor aeriene („caravana media”);  
 
Publicitate:  
• difuzarea de anunţuri publicitare pentru diferite servicii turistice în diferite medii de 

comunicare;  
• clasificarea priorităţii obiectivelor în funcţie de audienţă, accesibilitate şi cost;  
• producţia unui spot video de 10 minute care să fie difuzat pe posturile de 

televiziune locale, precum şi pe ecrane amplasate în spaţiile publice intens 
tranzitate;  

• relaţii publice şi relaţii cu presa, pentru asigurarea unui nivel maxim de expunere 
pentru municipiul Bacău şi atracţiile sale turistice; 

 
Cercetări de marketing turistic – studii şi analize periodice privind conjunctura pieţei 

locale, interne şi externe a serviciilor de turism, în vederea adoptării deciziilor strategice şi 
stabilirii impactului acţiunilor de marketing: 

• analiza pieţei, proiectarea şi implementarea de baze de date în turism:  
- crearea unei baze de date cu tour-operatorii din turism;  
- elaborarea unui chestionar care să evalueze gradul de satisfacţie a turiştilor şi 

atragerea participării hotelurilor şi industriei de servicii turistice pentru a 
asigura feed-back-ului din partea turiştilor;  

- analiza anuală a rezultatelor în vederea întocmirii planului de marketing viitor;  
• realizarea de studii de marketing şi analize de prefezabilitate şi fezabilitate cu 

privire la proiectele viitoare din turism;  
• cercetări aplicative pentru dezvoltarea turismului pe plan local şi zonal, dezvoltarea 

şi diversificarea ofertei turistice, modernizarea şi dezvoltarea turismului în contextul 
integrării europene;  

 
Dezvoltarea produsului turistic:  
• proiecte de valorificare a potenţialului turistic în teritoriul adiacent municipiului şi de 

dezvoltare turistică a zonei metropolitane;  
• proiecte de amenajare şi echipare turistică regională (în colaborare cu alte instituţii 

din ţară sau străinătate);  
• studii de oportunitate şi fezabilitate pentru realizarea şi modificarea structurilor 

turistice; 
• evaluarea posibilităţilor de a îmbogăţi oferta de agrement şi experienţele culturale 

de pe teritoriul municipiului Bacău şi din proximitate;  
 
 
Reabilitarea infrastructurii tehnice  
 
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnice din zonele cu potenţial turistic 

trebuie să prefigureze amenajările turistice propriu-zise. Propunerile se referă la:  
 asigurarea accesibilităţii ridicate către municipiul Bacău: 

 realizarea unor trasee de mare viteză care să asigure conectivitatea municipiului 
Bacău cu alte mari oraşe ale ţării; conform PATN, Secţiunea I - Reţele de Transport – 
Transportul rutier, sunt programate următoarele lucrări:  
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o autostrada Siret – Suceava – Bacău – Mărăşeşti – Tişiţa;  
o drumuri expres:  

- Bacău – Tg. Secuiesc – Braşov – Piteşti – Slatina – Craiova;  
- Bacău – Vaslui – Crasna;  
- Baia Mare – Cavnic – Budeşti – Borşa – Iacobeni – Vatra Dornei 

– Piatra Neamţ – Bacău; 
 Conform Master Planului General de Transport al Ministerului Transporturilor, 
categoriile de lucrări de infrastructură rutieră care includ în traseu municipiul Bacău sunt 
următoarele:  

 Proiecte rutiere recomandate pentru finalizare până la sfârşitul anului 
2013: centura Bacău – varianta ocolitoare, cu o lungime de 22,6km, 
profil 2x1.  

 Programul de lucrări de întreţinere şi reabilitare 2008 – 2025: sectorul 
Râmnicu – Sărat – Bacău, propus pentru lucrări de consolidare, pe o 
lungime de 134,9km;  

 Proiecte rutiere majore: 
- autostrada Ploieşti – Iaşi;  
- traseul Braşov – Bacău – lărgirea drumului existent la 2x2 benzi.  

 modernizarea căilor de transport rutier pe traseele de tranzit, 
 amplasarea de indicatoare şi hărţi turistice pe principalele artere de circulaţie, 

precum şi de indicatoare şi panouri turistice, în vederea direcţionării turiştilor către atracţiile 
turistice locale; 

 amenajarea de parcări prevăzute cu grupuri sanitare pe principalele artere rutiere,  
 modernizarea liniilor de cale ferată: reabilitarea liniilor de cale ferată convenţionale 

cu viteză până la 160 km/h pe trasee existente (conform PATN, Secţiunea I - Reţele de 
Transport – Transportul feroviar): reabilitarea traseului de cale ferată Cristeşti - Jijia – Iaşi – 
Paşcani – Bacău – Adjud – Mărăşeşti – Focşani – Buzău – Ploieşti – Bucureşti – Giurgiu;  

 realizarea de noi trasee de cale ferată (conform PATN, Secţiunea I - Reţele de 
Transport): construirea traseului de cale ferată Bacău – Moineşti;  

 este necesară modernizarea Gării şi introducerea facilităţilor de alimentaţie, a 
bancomatelor,  

 modernizarea trenurilor şi autobuzelor în vederea creşterii gradului de confort,  
 modernizarea Aeroportului Internaţional Bacău;  
 linii speciale de autobuz între aeroport şi centrul municipiului Bacău; 
 sunt necesare acţiuni pentru atragerea furnizorilor de transport low - cost la 

aeroportul din Bacău pentru a creşte publicitatea făcută destinaţiei şi numărul de pasageri.  
 
 
Dezvoltarea resurselor umane din domeniul turismului 
 
Un alt aspect important care trebuie luat în considerare pentru dezvoltarea activităţilor 

turistice se referă la forţa de muncă specializată. Din acest punct de vedere ne confruntăm 
cu un deficit al persoanelor calificate în domeniul turismului. Pentru remedierea acestei 
probleme se recomandă: 

 înfiinţarea unor institute de pregătire în sectorul ospitalităţii;  
 reviziurea şi actualizarea structurii de curs, a curiculei şi a programei şcolare 

pentru cursurile de pregătire specializate din sectorul turism, hoteluri şi restaurante ale 
instituţiilor existente specializate, de formare profesională; 

 pregătirea personalului pentru Centrele de Informare Turistică pentru a deprinde 
abilităţi specifice de comunicare şi informare în relaţia cu turiştii;  
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 folosirea de specialişti internaţionali pentru pregătirea unei echipe de instructori în 

sectorul hoteluri, restaurante şi catering pentru oferirea de cursuri de specializare pentru 
angajaţi,  

 dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul 
hotelier astfel încât programa să includă satisfacerea necesităţilor pieţei şi asigurarea 
calificării unui număr de personal suficient pentru a respecta criteriile de angajare; 

 instruirea şi pregătirea personalului angajat în muzeele şi monumentele majore în 
vederea îmbunătăţirea facilităţilor oferite de către aceştia oaspeţilor, în special a în ceea ce 
priveşte serviciile ospitaliere, de interpretare şi de marketing;  

 înfiinţarea de şcoli hoteliere în teritoriu,  
 creşterea exigenţelor pentru admiterea elevilor în şcolile profesionale de profil,  
 colaborarea/realizarea unor parteneriate între şcolile hoteliere şi unităţile hoteliere, 

în vederea desfăşurării practicii şcolare,  
 organizarea de cursuri de formare profesională a adulţilor în domeniul turismului în 

vederea reconversiei profesionale;  
 introducerea obligatorie în învăţământul profesional din domeniu turistic a cel puţin 

unei limbi de circulaţie internaţională.  
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Evoluţia populaţiei  
 
 
Analiza situaţiei socio-demografice existente în municipiul Bacău a relevat o  serie de 

caracteristici care pot constitui repere în vederea estimării evoluţiei viitoare a acestei 
componente a municipiului.  

S-e evidenţiat în primul rând declinul demografic al municipiului Bacău, pe fundalul 
deficitului migrator major, în special pe motive economice. De asemenea, se poate constata 
aportul pozitiv al mişcării naturale la asigurarea înlocuirii generaţiilor.   

Pentru proiectarea evoluţiei socio-demografice a municipiului Bacău pentru următorul 
deceniu au fost emise 3 variante de prognoză, având ca reper evoluţia din intervalul de timp 
analizat anterior.  

1. Prima variantă de proiectare se bazează pe ipoteza că la nivelul municipiului se va 
menţine pe durata intervalului de proiectare aportul pozitiv al sporului natural înregistrat în 
perioada 1990-2007, cuantificat printr-o medie de 570 de persoane anual.  

Presupunând aşadar că sporul se va menţine constant în următorii 10 ani şi luând 
drept bază de calcul populaţia stabilă la 1 ianuarie 2008,  populaţia municipiului Bacău va 
ajunge la 184.473 locuitori în anul 2018. Este o variantă optimistă de proiectare, ce 
estimează o creştere de circa 3,2 %.  

2. Cea de a doua variantă de proiecţie se face în funcţie de evoluţia bilanţului 
migratoriu pe teritoriul municipiului, în intervalul 1990-2007. Acesta a fost unul negativ, media 
anuală a deficitului fiind de 720 persoane. Extrapolând aceste valori pentru o perioadă de 10 
ani, populaţia astfel proiectată va atinge 176.695 locuitori în 2018, înregistrând un deficit de 
1440 persoane (-0,80%).   

3. Ultima variantă proiectează populaţia în funcţie de elemente comune celor două 
anterioare, având drept bază de calcul populaţia înregistrată la 1 iulie 2008. Trendul estimat 
în această ipoteză, a menţinerii sporului mediu anual de creştere din intervalul 1990-2008, 
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este unul negativ, populaţia municipiului urmând să scadă până la 161.033 persoane în 
următorii 10 ani.  

Este varianta cea mai probabilă de evoluţie, având în vedere amplitudinea 
fenomenului de migraţie, nu doar în afara graniţelor ţării, ci şi către comunele învecinate, în 
virtutea periurbanizării. Scăderea preconizată ar fi de 8,88%, afectând unele segmente 
demografice, precum populaţia şcolară şi cea activă.  

Evolutia populatiei municipiului Bacau, orizont 2018
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Din structura pe grupe de vârstă a populaţiei municipiului Bacău la 1 iulie 2008, pot fi 

estimate unele modificări ce vor apărea în cadrul structurilor demografice. Astfel, un 
contingent din populaţia tânără va trece în categoria populaţiei active, după cum o parte din 
populaţia de peste 50 de ani va intra în rândul pensionarilor.   

Conform datelor statistice, grupa populaţiei cu vârsta între 5 şi 14 ani, care ar trebui să 
asigure înlocuirea eşalonului de vârstă 50-59 de ani, este mult mai puţin numeroasă decât 
acesta din urmă, astfel încât substituţia nu se va putea realiza decât în proporţie de 50%. 
Efectivul forţei de muncă de care va putea dispune municipiul Bacău pentru orizontul de 
prognoză 2018 va fi, aşadar, conform datelor statistice, de 113.920 de persoane. 

 Va creşte aşadar numeric grupa populaţiei vârstnice şi se va diminua cea a populaţiei 
tinere şi adulte, fiind astfel afectată şi populaţia şcolară. Aceste mutaţii vor conduce şi la  
modificarea priorităţilor şi responsabilităţilor sociale, în sensul acordării unei atenţii sporite 
serviciilor adresate populaţiei vârstnice, dar şi măsurilor de stimulare a natalităţii, în vederea 
acoperirii deficitului demografic.   

Strategia socio-demografică, sub aspectul resurselor umane, trebuie corelată cu cea 
economică, pregătirea şi calificarea forţei de muncă trebuind să fie în concordanţă cu 
tendinţele de evoluţie ale activităţilor economice. O analiză mai complexă în acest sens a fost 
realizată în cadrul Studiului de fundamentare cu caracter prospectiv privind reconversia forţei 
de muncă prin scenarii alternative la nivelul municipiului Bacău. 

În concluzie, se poate spune că pentru orizontul de prognoză considerat, municipiul 
Bacău se va confrunta cu o accentuare a declinului demografic, atât sub raportul scăderii 
numerice a populaţiei, cât şi al degradării structurilor demografice, datorită fenomenului de 
îmbătrânire.  În contextul actualei crize economice globale, este aproape imposibil de realizat 
o estimare exactă a evoluţiei demografice, datorită mutaţiilor permanente de pe piaţa forţei 
de muncă, ce influenţează în primul rând mişcarea migratorie şi implicit şi pe cea naturală. 
Declinul demografic ar putea fi atenuat prin întoarcerea în municipiu a unui efectiv din 
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populaţia plecată la muncă în străinătate, dar numai în condiţiile în care ar putea asigura 
numărul corespunzător de locuri de muncă pentru a absorbi acest excedent de forţă de 
muncă, astfel încât să determine stabilirea sa definitivă în teritoriu. În caz contrar, înrăutăţirea 
situaţiei economice va contribui în mod decisiv la accentuarea declinului demografic.   
 
 

Obiective privind dezvoltarea structurii socio-economice  
 

Strategia de dezvoltare socio - economică a municipiului Bacău este în concordanţă 
cu strategia de dezvoltare a judeţului Bacău, precum şi cu cea a Regiunii Nord - Est. Are ca 
obiective principale soluţionarea disfuncţionalităţilor existente, stabilizarea şi atingerea unui 
echilibru durabil de natură socio-demografică.    
 Disfuncţionalităţile identificate in domeniul demografic pe teritoriul municipiului Bacău, 
corelate cu cele din domeniul economic, impun direcţiile principale de urmat in elaborarea 
unei strategii de dezvoltare durabilă in aceste sectoare.     
 

Priorităţile strategiei de dezvoltare economico-socială a municipiului Bacău vizează 
aşadar următoarele  domenii:  

1. sprijinirea afacerilor, creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane  
2. sănătate şi asistenţă socială 
3. învăţământ, cultură, tineret 
4. mediu şi infrastructură 
 

Ele influenţează în mod direct nivelul de viaţă al populaţiei şi implicit au repercusiuni 
asupra evoluţiei demografice, fiind aplicabile şi la nivelul municipiului, în concordanţă cu 
particularităţile evidenţiate în analiza situaţiei existente.  

Aceasta atestă că teritoriul se confruntă în primul rând cu un fenomen acut de 
emigrare, datorat faptului că la nivel local activităţile economice nu sunt suficient de 
dezvoltate pentru a absorbi forţa de muncă de care dispune, lucru ce se reflectă în rata 
redusă de ocupare a populaţiei. Aşadar, obiectivul primordial vizează creşterea numărului 
de locuri de muncă, facilitarea (re)inserţiei pe piaţa muncii şi stabilizarea populaţiei în 
teritoriu, în special a celei din grupa tânără.  

Dezvoltarea pe termen mediu şi lung a mediului social al municipiului Bacău poate fi 
stimulată prin stabilirea şi atingerea unor obiective sectoriale, care includ: 

 Stabilizarea populaţiei în teritoriu prin creşterea atractivităţii sub aspectul pieţei muncii 
(locuri de muncă în terţiar, in special pentru populaţia tânără) 

 Ameliorarea stării de sănătate a populaţiei prin creşterea accesibilităţii la servicii 
medicale de calitate, mai ales având în vedere ponderea în creştere a populaţiei 
vârstnice 

 Creşterea nivelului de instruire a populaţiei, cu implicaţii directe în calitatea resurselor 
umane 

 Dezvoltarea infrastructurii edilitare şi de transport 
 Asigurarea accesului echitabil la dotările edilitare pentru toţi locuitorii municipiului, care 

se reflectă în confortul sporit al populaţiei 
 
Dezvoltarea sistemului de formare profesională iniţială şi continuă poate fi atinsă prin 

realizarea următoarelor obiective:  
 

 Sprijinirea şomerilor pentru a (re)intra pe piaţa forţei de muncă prin sisteme speciale 
de pregătire profesională, consiliere, mediere şi plasare în muncă;  

 Creşterea capacităţii de adaptare între pregătirea profesională a forţei de muncă şi 
cerinţele de pe piaţa muncii 
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 integrarea forţei de muncă în structurile economice locale şi din localităţile apropiate; 
 organizarea şi promovarea optimă a unor cursuri de reconversie profesională a 

populaţiei şomere, în parteneriat cu AJOFM sau organizaţii abilitate pentru aceste 
activităţi;  

 informarea populaţiei in privinţa importanţei urmării cursurilor de reconversie 
profesională şi a posibilităţilor reale oferite de acestea pentru reintegrarea pe piaţa 
muncii la nivelul municipiului.  

 
 În privinţa formării profesionale iniţiale, municipiul Bacău beneficiază în mod special 

de prezenţa instituţiilor de învăţământ superior, care trebuie să fie parte integrantă din 
strategie, prin crearea unor specializări în concordanţă cu necesităţile pieţei muncii, ţinând 
cont de evoluţia periodică a acesteia la nivel local şi regional.   

Formarea profesională continuă are drept scop armonizarea nevoilor pieţei forţei de 
muncă cu cele ale actorilor sociali prin promovarea unor programe deschise, care pot urma 
oricărei forme de educaţie iniţială. 
 

Acţiuni: 
• coordonarea cu AJOFM Bacău şi a agenţilor economici a activităţilor de organizare şi 

distribuire a informaţiilor referitoare la existenţa locurilor de munca disponibile la nivel 
de municipiu; 

• implicarea, pe baza de indicatori de performanţă, a sectorului privat în servicii de 
identificare şi ulterior de angajare a forţei de muncă disponibile în scopul grăbirii 
procesului de integrare a acestora în piaţa de muncă; 

• dezvoltarea centrelor de formare profesională pentru adulţi;  
• măsuri active de integrare socio-profesională a persoanelor neangajate aflate în 

căutarea unui loc de muncă; 
• înfiinţarea de Centre de Orientare Şcolară şi Profesională şi dezvoltarea celor 

existente; 
• înfiinţarea de Centre ocupaţionale pentru tineri; 
• gestionarea eficientă a pieţei muncii; 
• organizarea de burse a locurilor de muncă; 
• servicii de consiliere pentru persoanele adulte în vederea integrării profesionale; 
• derularea de programe privind formarea profesională; 
• organizarea unor programe de pregătire iniţială şi continuă destinate personalului 

angajat; 
 

 Domeniul serviciilor este relativ bine conturat pe teritoriul municipiului Bacău, însă 
există o gamă de largă de activităţi ce nu se regăsesc şi au potenţial de dezvoltare. Se 
recomandă implementarea unor noi unităţi de servicii sociale şi în special cele legate de 
îngrijirea şi ajutorarea bătrânilor, având în vedere degradarea structurilor demografice. In 
acest fel ar putea fi asigurat un număr de locuri de muncă pentru tinerii cu studii superioare.  
 
 Realizarea obiectivelor menţionate presupune implementarea unor programe/proiecte 
care ţin pe de o parte de sfera dezvoltării economiei locale (legată de oferta de locuri de 
muncă), iar pe de alta de locuire şi servicii publice (în relaţie cu creşterea atractivităţii pentru 
populaţie, dar şi pentru agenţii economici). 
 
 Starea de sănătate a populaţiei este un aspect fundamental pentru analiza nivelului de 
trai, dar şi a resurselor umane din teritoriu. Strategia de dezvoltare economico-socială 
durabilă a municipiului Bacău trebuie să prevadă o serie de măsuri de reabilitare si 
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modernizare a clădirilor din domeniul sanitar, de informare a populaţiei cu privire la factorii de 
risc pentru sănătatea umană, precum şi de monitorizare a acestora.  
 O atenţie deosebită trebuie acordată actului medical la naştere, in vederea diminuării 
valorilor mortalităţii infantile si a mortinatalităţii.  

Ar mai putea fi adoptate o serie de măsuri prin care să poată fi ameliorată starea de 
sănătate a populaţiei precum:  

 facilitarea accesului cetăţenilor la informaţia sanitară, 
 educarea viitoarelor mame cu privire la sarcină şi la creşterea copilului;  
 asigurarea unor condiţii mai bune de igienă si de viaţă prin racordarea tuturor 

locuinţelor la reţelele de utilităţi; 
 asigurarea unor controale medicale şi tratamente în şcoli şi grădiniţe prin 

programe ale Consiliului Local şi instituţiilor de învăţământ, etc., 
  construirea unor noi cabinete stomatologice şi puncte farmaceutice; 
 creşterea numărului de salariaţi in domeniul sănătăţii şi al asistenţei sociale, 

având in vedere numărul în creştere al persoanelor vârstnice; 
 realizarea unei oferte de servicii de sănătate care să răspundă nevoilor 

prezente şi viitoare ale municipiului.  
 
 Este necesară asigurarea unui nivel superior al procesului educaţional, pentru 
populaţia de pe teritoriul municipiului, atât prin calitatea infrastructurii şi a materialelor 
didactice, cat şi prin corelarea programei şi a materiilor cu cererea de forţă de muncă de pe 
piaţă. 
  Pentru îmbunătăţirea educaţiei din municipiu se recomandă: 

 ameliorarea calităţii serviciilor în ceea ce priveşte dotările unităţilor de învăţământ: 
spaţiile de învăţământ (săli de clasă, laboratoare), terenuri de sport, echipamentele 
informatice, dotările sanitare şi asigurarea cu agent termic; 

 dimensionarea corpului didactic în funcţie de efectivul şcolar şi asigurarea calificării 
corespunzătoare a acestora; 

 corelarea programei şi a specialităţilor din cadrul învăţământului superior cu 
cererea de pe piaţa forţei de muncă; 

 aducerea la parametri optimi de funcţionare a clădirilor în care funcţionează şcolile 
şi grădiniţele din teritoriu; precum şi construirea unor noi unităţi; 

 acordarea unei mai mari atenţii învăţământului vocaţional şi tehnic, corelată cu 
piaţa forţei de muncă; 

 încurajarea tinerilor (şi în egală măsură, a părinţilor, având în vedere efortul 
financiar pe care trebuie să îl facă aceştia) pentru a urma studiile liceale şi 
superioare; 

 stimularea familiilor pentru a limita abandonul şcolar în rândul populaţiei de vârstă 
şcolară. 

 
 Mişcarea demografică cu o tendinţă defavorabilă pe termen lung şi procesul de 
îmbătrânire a populaţiei trebuie contracarate printr-o serie de măsuri: 

 sprijinirea creşterii natalităţii prin facilităţi (financiare, asistenţă şi consiliere 
medicală) asigurate tinerelor mame şi creşterea cuantumului alocaţiilor pentru 
copii; 

 soluţionarea problemei emigraţiei, în special în rândul populaţiei tinere, prin 
creşterea numărului de locuri de muncă, acordarea unor facilităţi de tipul 
bonificaţiilor, sau suport pentru construcţia de locuinţe (concesionarea unor 
terenuri ale primăriei, etc.); 

 facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă; 
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De asemenea, nivelul de siguranţă socială este un aspect ce poate influenţa gradul de 

atractivitate pentru locuire a municipiului Bacău. În urma studiului consultativ realizat, au 
rezultat nemulţumiri legate de acest aspect, fapt ce impune fixarea unor obiective şi 
adoptarea unor măsuri adecvate pentru eliminarea disfuncţionalităţilor. Obiectivele, corelate 
cu cele ale strategiei judeţene, ar fi:  

 Creşterea siguranţei cetăţeanului şi scăderea fenomenelor de instabilitate socială 
 Combaterea delincvenţei juvenile şi a traficului de fiinţe umane 

 
Măsurile prevăzute în strategia judeţului Bacău, încadrate la Politica 4: Prevenirea şi 

combaterea delincvenţei urbane şi rurale, Program 4.1. Promovarea parteneriatului între 
comunităţile locale, organizaţii nonguvernamentale şi organizaţiile publice centrale şi locale 
abilitate în vederea prevenirii delicvenţei,ce se pretează şi la situaţia municipiului Bacău, în 
calitate de reşedinţă de judeţ, vizează următoarele proiecte:  

 Organizarea serviciului de protecţie a victimelor şi integrarea socială a infractorilor 
 Campanie de prevenire a consumului de droguri (în parteneriat cu Agenţia Naţională 

Anti-Drog) 
 Campanie de informare în şcoli pentru prevenirea violenţei în familie 
 Realizarea unui centru suport pentru copiii străzii şi copii abuzaţi 

 
În ceea ce priveşte locuirea, creşterea atât a suprafeţei construite, cât şi a numărului 

de locuinţe denotă o îmbunătăţire a calităţii fondului locativ. Excepţie fac unele locuinţe mai 
vechi, din materiale nedurabile sau care nu au beneficiat de lucrări de modernizare (datorită 
puterii economice scăzute) sau cele construite în zone de risc.  
 Creşterea gradului de confort poate fi realizată prin: 

 utilizarea de materiale durabile pentru construcţii, păstrându-se însă pe cât posibil 
valorile şi materialele locale;  

 reabilitarea termică a locuinţelor; 
 reabilitarea şi extinderea infrastructurii de echipare edilitară (agent termic, apă 

potabilă, gaz metan); 
 realizarea construcţiilor în conformitate cu proiectele de specialitate şi cu 

reglementările urbanistice; 
 corelarea amplasării locuinţelor cu protecţia zonelor vulnerabile şi evitarea zonelor 

de risc. 
 

De asemenea, în vederea asigurării unui nivel de viaţă optim pentru locuitorii 
municipiului Bacău vor trebui să fie luate în considerare şi necesităţile şi opţiunile populaţiei, 
rezultate în urma studiului consultativ, în special sub aspectul dotărilor necesare. Ca 
frecvenţă a cererii în rândul respondenţilor la chestionare, s-au remarcat următoarele dotări: 
locuri de joacă pentru copii,  locuinţe pentru tineret, parcuri şi spaţii verzi, cluburi 
pentru pensionari, dotări pentru agrement (patinoar, ştrand), etc. 

 
 
 
3.6. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI 
 
3.6.1. Căi de comunicaţie rutiere – Propuneri şi priorităţi  

 
Propunerile de organizare a circulaţiei constituie rezultatul abordării interdisciplinare a  

aspectelor urbanistice, de circulaţie şi transporturi şi de echipare edilitară majoră. Oricare 
modificare ulterioară din aceste domenii trebuie să ţină seama de implicaţiile şi de noile 
intercondiţionări care pot să apară în celelalte domenii.  
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Se impun următoarele: 
- construirea şoselei de centură a municipiului Bacău 
- modernizarea parcului auto  
- extinderea liniilor de troleibuz pentru deservirea întregului municipiu 
- implementarea proiectului de management al flotei prin G.P.R.S. 
- construirea liniei de metrou conform studiului de circulaţie elaborat de compania 

G.T.T. (Gruppo Torinese Trasporti) 
- sistematizarea parcării din str. Aviatori, locuri de parcare 15-30  
- sistematizarea parcării multinivel supraterane pe 4 nivele prevăzută pentru str. Nicu 

Ene intersecţie cu B-dul Unirii 
- Sistematizarea parcării multinivel de construit în str. Iernii (Teatrul G. Bacovia)  
- Construirea de locuri de parcare în str. Hatman Berescu 
 

Conform studiului de circulaţie realizat de echipa GTT, propunerile de modificare ale 
viabilităţii ce se impun, se vor desfăşura în trei etape:  

7. pe termen scurt  
o realizarea de panouri fonoizolante  pentru liniile feroviare 
o implementarea de pasarele pietonale pentru traversarea căilor ferate şi 

restructurarea pasarelei existente în apropierea gării CFR Bacău 
o implementarea de sensuri giratorii 
o modernizarea şi lărgirea străzii Ion Luca Caragiale pe secţiunea Nord 
o realizarea de piste pentru ciclism 

8. pe termen mediu 
o realizarea de intersecţii cu control semaforizat inteligent şi prioritate pentru 

mijloacele publice de transport (sistem  AVM) 
o extinderea pistelor de ciclism 

9. pe termen lung 
- extinderea intersecţiilor dotate cu semafoare inteligente şi prioritate pentru 

mijloacele publice de transport (sistem AVM) 
- realizarea unui subpasaj rutier în corespondenţă cu trecerea la nivel cu calea 

ferată din str. Alexei Tolstoi 
- extinderea pistelor de ciclism 

 
 

Propuneri ce decurg din strategia de investiţii a municipiului Bacău pentru 
perioada 2007 - 2013 

 
- Consolidare si modernizare infrastructura acces (pod rutier) peste râul Bistriţa 
- Pasaj rutier subteran Str.Oituz – Str. Stefan Guşe. Asigurarea accesului intre 

zona centrala si cartierul CFR care va permite fluidizarea traficului rutier in zona 
- Extindere, modernizare si parcare imobil Str. H. Coandă nr. 2 Asigurarea 

infrastructurii adecvate pentru evidenta populaţiei si paşapoarte 
 
 

3.6.2. Căi de comunicaţie feroviare  – Propuneri şi priorităţi  
 

Municipiul Bacău este tranzitat de rute feroviare importante, permiţând legătura cu 
nordul ţării (Suceava, Botoşani), estul României (Iaşi) sudul (Ploieşti, Bucureşti) şi vest 
(Braşov, Sibiu, Tg. Mureş).  

Urbea este tranzitată de magistrala feroviară   500 Bucureşti (Nord) - Ploieşti (sud) –
Adjud -  Paşcani - Suceava – Vicşani este dublă şi electrificată. 
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Pe tronsonul Bucureşti-Ploieşti-Adjud-Bacău-Paşcani magistrala se suprapune şi pe 

traseul coridorului feroviar pan-european IX stabilit prin conferinţele de la Praga (1993), Creta 
(1997). Astfel, se doreşte modernizarea traseului pe teritoriul României (595 km) şi 
electrificarea tronsoanelor Videle - Giurgiu Nord si Socola - Ungheni Prut. Ulterior, în urma 
modernizării infrastructurii feroviare viteza comercială va fi de circa 120 km/h. 
 
 

3.6.3. Căi de comunicaţie aeriene  – Propuneri şi priorităţi  
 

Municipiul Bacău este deservit de aeroportul Internaţional “George Enescu”. Acesta a 
fost deschis traficului aerian public de călători şi marfă la data de 1 Aprilie 1946. A fost 
declarat prin decret prezidenţial în 1976 aeroport internaţional. 

Ca urmare a intensificării traficului aerian, în viitorul apropiat aeroportul Bacău va 
„suferi” o modernizare accentuată prin preluarea în concesiune a terenului pe o perioadă de 
34 ani de către operatorul Blue Air, acesta investind o sumă de circa 45 milioane de euro.  
 

Conform planului de investiţii elaborat de Primăria municipiului Bacău, în anul 
2009 se vor demara următoarele lucrări:  

• Modernizare strada Sucevei 
• Consolidare si reabilitare pod Serbanesti peste raul Bistrita, in Municipiul Bacau 
• Variante de circulatie cu un pod metalic provizoriu peste râul Bistrita (Serbanesti) 

pentru preluarea traficului din zona 
• Construire strada Al. Golescu 
• Construire strada A. Saguna 
• Construire strada Nordului 
• Construire strada D.Cantemir 
• Construire strada Veronica Micle 
• R.K.strada Alba Iulia 
• Construire acces Calea Barladului 6÷52 
• Construire acces str.Vrancei nr.35 -Prelungirea Bradului nr.42  
• Construire alee acces str. Venus nr.8 -Zimbrului nr.13 
• Construire acces strada  Zimbrului nr.84-22 Decembrie nr.78 
• Construire strada Licurici 
• Construire strada Silistei 
• Construire strada Cerbului 
• Construire strada Ogorului 
• Construire strada Rozelor 
• Construire strada 13 Septembrie 
• Construire strada V.Babes 
• Construire strada Al.Lapusneanu 
• Construire strada Muncii 
• Modernizare strada Vasile Lupu 
• Construire strada Muscatelor 
• Construire strada Gh. Lazar 
• Construire strada Serbanesti, etapa I 
• Construire strada Crinului 
• Construire strada Daciei 
• Construire strada N. Copernic 
• Construire strada Martir Crişan 
• RK strada Maramureş 



REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL BACĂU, JUDEŢULBACĂU S.C. ARCADIS TGH  S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: +40-232-232483 
E-mail:office@arcadistgh.ro     Fax:+40-332-401033

 
Contract nr.:250/2008     Vol.:IV  PUG PROPUNERI    cod:250/2008PUG/III 

 

Piese 
scrise 

 

Pag. 
97/140 

 
• Amenajare acces auto si pietonal 
• strada Lăcrămioarei 
• Amenajare acces auto si pietonal 
• strada Nalbei 
• Amenajare acces auto si pietonal 
• strada Gladiolei 
• Construire strada Răzoare 
• RK strada Vasile Pârvan 
• Construire strada Luceafărului 
• Construire strada Holtului 
• Construire strada Câmpului 
• Construire strada Dr.Marinescu 
• Construire strada Iasomiei 
• Construire strada G.Enescu 
• Construire strada Teiului 
• Construire strada Ulmilor 
• Construire strada Arţarului 
• Construire pasaj rutier subteran, intre strada Oituz si strada Stefan Guşe 
• Construire strada Lupeni 
• Amenajarea intersecţiei strada Arcadie Şeptilici cu strada Stefan Guşe - Calea Oneşti 
• Construire strada Pomilor 
• Construire strada Vadul Pomilor 
• Construire strada Cezar Boliac 
• Construire strada Banu Maracine 
• Construire străpungere str.Mihai Viteazu cu str. 9 Mai (aleea "Iulian Antonescu") 
• Construire strada Spicului 
• Construire strada Ion Roata 
• Construire strada Silozului 
• Platforma carosabila str.V. Alecsandri nr.13÷23 
• Construire strada Viselor 
• Construire parcare Hatman Berescu 
• Construire strada Corbului 
• Construire strada Trecătoarea Gheraiesti 
• Construire strada Poet Carlova 
• Construire aleea Moldoviţei 
• Modernizare construcţii, cu destinaţia de parc auto si desfiinţare constructii 
• Construire strada Dorului 
• Modernizare strada Florilor nr.32÷38 
• Construire strada Letea, etapa I 
• Construire strada Muncii, etapa II 
• Construire parcare, str. Cornisa Bistritei 
• Construire strada Teodor Neculuta 
• Modernizare Calea Moinesti 
• Construire Calea Moinesti nr.30A÷30H 
• Reabilitare Pasaj Letea, aplicatie POR 
• Reabilitare infrastructura urbana zona Mioritei - Garii - 9 Mai - Vadul Bistritei - Milcov 
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3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ, BILANŢ TERITORIAL. 
 
Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare zonele funcţionale existente au suferit 

modificări în structura şi mărimea lor prin mărirea suprafeţei intravilanului. 
Limita intravilanului municipiului Bacău s-a modificat, noua limită incluzând toate 

suprafeţele de teren ocupate de construcţii sau amenajări, precum şi suprafeţe de teren 
necesare dezvoltării în următorii 5-10 ani. 
 Zonificarea existentă s-a menţinut, au apărut modificări ale unor zone funcţionale, 
modificări justificate de înlăturarea disfuncţionalităţilor semnalate. 

 
Bilanţ teritorial MUN. BACĂU 

 
Existent Propus Nr. 

crt. 
Zone funcţionale 

ha % ha % 

1. Instituţii şi servicii de interes public 177,40 5,10 177,40 4.50 

2. Locuinţe şi funcţiuni complementare 1307,50 37,50 1751.87 44.46 

3. Unităţi agro-zootehnice 58,04 1,70 58,04 1.47 

4. Unităţi industriale şi depozite 691,50 19,80 691,50 17.55 

5. Spaţii verzi, sport, agrement, protecţie 152,00 4,40 152,00 3.86 

6. Construcţii tehnico - edilitare 13,65 0,40 13,65 0.35 

7. Gospodărie comunală, cimitire 178,75 5,10 178,75 4.54 

8. Căi de comunicaţie şi transport rutier 154,70 4,40 162.45 4.12 

9. Căi de comunicaţie şi transport feroviar 85,35 2,40 85,35 2.17 

10. Căi de comunicaţie aeriană 99,74 2,90 99,74 2.53 

11. Teren cu destinaţie specială 180,00 5,20 180,00 4.57 

12. Ape 95,42 2,70 95,42 2.42 

13. Teren agricol 293,95 8,40 293,95 7.46 

14. TOTAL terit. intravilan ex. si propus 3488,00 100 3940,12 100 

 
 

Bilanţul teritorial administrativ MUN. BACAU 

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ 

Neagricol 

 
Teritoriu 
administr

ativ al 
mun 

Bacau 

Agricol 
(ha) Păduri 

(ha) 
Ape 
(ha) 

Drumuri 
(ha) 

Curţi 
construcţii 

Neproductiv 
(ha) 

 
Total 
(ha) 

Extravilan 57.60 57,00 241.64 22.34 - - 378,58 

Intravilan - - 71.00 247,80 3621.32 - 3940,12 

Total 57.60 57.00 312.64 270.14 3621.32 - 4318,70 

% din total 1.33 1.32 7.24 6,26 83,85 - 100 
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Suprafaţa cu extinderi a teritoriului intravilan al municipiului Bacău, jud. Bacău 
 

 BACAU   TOTAL 

EXISTENT HA 3488,00 3488,00 

PROPUS HA 3940.12 3940.12 

DIFERENTA 452.12 452.12 

% din existent 12.96% 12.96% 

 
 

 Zonificare funcţională 
 

 Zona pentru locuinţe nu se măreşte, deoarece populaţia municipiului este în 
scădere, iar pentru o eventuală creştere a populaţiei, cartierul Şerbăneşti ar asigura 
suprafaţă necesară pentru locuire. 
 Se propune diferenţierea funcţională şi configurativă a zonei rezidenţiale existente în 
următoarele categorii care primesc reglementări proprii: 

o zona predominant rezidenţială 
- subzona locuinţelor colective mari şi medii 
- subzona locuinţelor individuale şi colective mici 

o zona mixtă în care se admite integrarea locuinţelor cu diferite alte funcţiuni 
compatibile 

- subzona locuinţelor situate simultan în zona protejată şi cea centrală 
- subzona locuinţelor situate în limitele de protecţie ale monumentelor de 

arhitectură; 
- subzona locuinţelor situate în zona centrală, dar în afara limitelor zonei 

protejate. 
 Se mai propune adoptarea următoarelor atitudini faţă de zona rezidenţială: 

- reabilitarea noilor cartiere , reabilitarea sau reconstrucţia locuinţelor „cu 
confort redus”, consolidarea sau reconstrucţia locuinţelor afectate de 
mişcările seismice anterioare; 

- protejarea fondului construit actual de locuinţe individuale şi colective 
mici, situate în afara noilor ansambluri de locuinţe colective, de tendinţa 
de densificare exagerată şi de înlocuire cu clădiri colective mari; 

- admiterea controlată a conversiei locuinţelor în alte funcţiuni numai în 
zonele mixte;   

 
 Zona căi de comunicaţie rutiere se măreşte ca urmare a introducerii unor porţiuni 
din drumuri în intravilan şi a propunerii unor drumuri pe trasee noi precum şi prin modificarea 
profilelor celor existente. 
 
 Zona căi de comunicaţie  feroviare se măreşte ca urmare a introducerii în intravilan 
a unor amenajari aferente căii ferate în suprafaţă de 7,6793 ha.  
  
 Zona servitute aeroportuară se măreşte ca urmare a introducerii în intravilan a unei 
suprafeţe de 149,330 ha. 
 
 Zona de gospodărie comunală se majorează cu 9,4613 ha, această zonă include 
suprafeţele destinate platformelor de colectare a deşeurilor menajere introduse în intravilanşi 
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un nou cimitir. 
  Aceste funcţiuni vor fi preluate de servicii centralizate specializate la nivel judeţean. 
 
 Zona pentru echipare tehnico-edilitară se majorează prin propunerile de extindere 
a sistemelor  de alimentare cu apă şi canalizare şi a celor de alimentare cu gaze naturale. 
 
 Zona de spaţii verzi, complexe sportive şi de agrement se măreşte cu o suprafaţă 
de 111,97 ha, ca urmare a schimbării unor categorii de terenuri (din zonă industrială 
reconversie în zonă verde), prin plantarea de perdele de protecţie sau spaţii verzi şi 
propunerea unor zone de agrement şi turism. 
 
 Zonă de servicii complexe se măreşte cu o suprafaţă de 107,22 ha, ca urmarea a 
necesităţii de  dezvoltarea, specializare şi creştere a calităţii serviciilor. 
 
 Zona de unităţi agricole şi industriale se propune reconversia unităţilor existente 
pentru realizarea unor obiective agricole şi industriale şi de dezvoltare economică care se 
preconizează a se realiza în viitor.  
  
 Este necesar să fie disponibile suprafeţe atractiv localizate pentru viitorii investitori, 
dispuse favorabil pentru o bună funcţionare a municipiului. 
 Unităţile industriale mici şi mijlocii, manufacturiere şi de producţie, atât timp cât nu 
sunt incomode prin transporturi şi poluare, sunt admise să fie situate în zonele mixte, 
împreună cu locuinţele, serviciile comerciale şi depozitele de mic-gros. Dispunerea acestora 
în zonele predominant rezidenţiale este mai sever reglementată ca funcţiuni: nepoluante, fără 
program prelungit, fără utilizarea terenului în scop productiv sau de depozitare, suprafaţa 
desfăşurată de maxim 250mp, sub 10 persoane angajate, şi sub 5 autoturisme.   
 
 Zona turistică  
 Dezvoltarea turismui cultural si religios va avea ca obiective: 

- multiplicarea şi consolidarea produselor religioase; 
- rezervarea terenurilor necesare spaţiilor de cazare; 
- crearea de parteneriate cu alte comunităţi religioase; 
- conservarea şi amenajarea vestitelor aşezări şi civilizatii străvechi 

 Direcţii de acţiune: 
Necesitatea înfiinţării unui oficiu de turism este motivată pe de o parte de 

necesitatea aplicării unor politici de dezvoltare şi modernizare durabilă pe plan local în 
vederea eficientizării administrării şi valorificării resurselor turistice, iar pe de altă parte de 
obiectivele caracteristice unui astfel de serviciu:  

- promovarea dezvoltării turismului durabil, în scopul obţinerii de beneficii 
rezultate prin valorificarea resurselor turistice şi dezvoltării comunităţilor 
locale;  

- promovarea imaginii municipiului Bacău în special, a Zonei Metropolitane şi 
a judeţului Bacău în general, atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional; 

- realizarea unor programe în parteneriat cu oficiile de turism de pe lângă 
primăriile oraşelor înfrăţite cu municipiul Bacău (Torino);  

- abordarea sistematică a pieţei şi infrastructurii existente, care să grupeze 
strategiile de dezvoltare ale tuturor actorilor publici şi privaţi implicaţi în 
turism;  

- identificarea resurselor turistice antropice şi naturale al căror grad de 
exploatare este scăzut şi formularea de propuneri pentru introducerea cât 
mai rapidă a acestora în circulaţia turistică; 
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- analizarea propunerilor venite din partea agenţilor publici şi economici în 

vederea creşterii gradului de exploatare a resurselor turistice locale şi 
zonale;  

- iniţierea unor investiţii publice directe pentru restaurarea/ameliorarea 
atracţiilor turistice cu grad ridicat de importanţă (de ex. Casa Memorială „V. 
Alecsandri”).  

 
 definirea şi promovarea unui brand (marcă, simbol) a municipiului Bacău în 

scopul individualizării şi promovării ofertei turistice a teritoriului studiat şi, în 
acelaşi timp să fie suficient de expresivă pentru a atrage turiştii şi investitorii;  

 
 realizarea unui website de prezentare şi promovare a ofertei turistice a 

municipiului Bacău care să conţină toate elementele care contribuie la 
asigurarea confortului şi ineditului vizitei: 

 
Dezvoltarea produsului turistic:  
• proiecte de valorificare a potenţialului turistic în teritoriul adiacent municipiului şi de 

dezvoltare turistică a zonei metropolitane;  
• proiecte de amenajare şi echipare turistică regională (în colaborare cu alte instituţii 

din ţară sau străinătate);  
• studii de oportunitate şi fezabilitate pentru realizarea şi modificarea structurilor 

turistice; 
• evaluarea posibilităţilor de a îmbogăţi oferta de agrement şi experienţele culturale 

de pe teritoriul municipiului Bacău şi din proximitate;  
 

Zona terenurilor cu destinaţie specială 
Se propune majorarea acestei zone cu o suprafaţă de 75,11 ha. 

 
 
 

3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE ŞI ANTROPICE 
 
 
 Strategia privind îmbunătăţirea managementului riscurilor naturale şi antropice 

 
3.8.1. Riscuri naturale  

 
 a) Zone afectate de inundaţii: 
 
 Apariţia inundaţiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi 
reduse printr-un proces sistematic care conduce la un şir de măsuri şi acţiuni menite să 
contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. Managementul inundaţiilor este 
uşurat de faptul că locul lor de manifestare este predictibil şi adesea este posibilă o 
avertizare prealabilă, iar în mod obişnuit este posibil să se precizeze şi cine şi ce va fi afectat 
de inundaţii. 
 Conform “Strategiei Naţionale de Management al Riscului la Inundaţii” se propun 
următoarele măsuri: 

 
 Măsuri preventive (de prevenire, de protecţie şi de pregătire): 

 
 Aceste acţiuni sunt concentrate spre prevenirea/diminuarea pagubelor potenţiale 
generate de inundaţii prin: 



REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
MUNICIPIUL BACĂU, JUDEŢULBACĂU S.C. ARCADIS TGH  S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: +40-232-232483 
E-mail:office@arcadistgh.ro     Fax:+40-332-401033

 
Contract nr.:250/2008     Vol.:IV  PUG PROPUNERI    cod:250/2008PUG/III 

 

Piese 
scrise 

 

Pag. 
102/140 

 
- evitarea construcţiei de locuinţe şi de obiective sociale, culturale şi/sau economice în 
zonele potenţial inundabile; adaptarea dezvoltărilor viitoare la condiţiile de risc la inundaţii; 
promovarea unor practici adecvate de utilizare a terenurilor  şi a terenurilor agricole şi silvice; 
- realizarea de măsuri structurale de protecţie, inclusiv în zona podurilor şi podeţelor;  
- realizarea de măsuri nestructurale (controlul utilizării albiilor minore, elaborarea planurilor 
bazinale de reducere a riscului la inundaţii şi a programelor de măsuri; introducerea 
sistemelor de asigurări etc); 
- realizarea unor lucrări destinate să reţină şi să întârzie scurgerea apelor de pe versanţi, din 
afluenţii mai mici ai bazinelor sau de torente care s-ar forma ca urmare a unor ploi abundente 
sau prin topirea zăpezilor etc. Aceste lucrări pot fi acţiuni de impădurire sau reîmpădurire a 
versanţilor, crearea unor tipuri de învelişuri care să favorizeze infiltraţia şi să reducă 
scurgerea apelor de pe versanţi, construirea unor baraje de reţinere pe fundul văilor; 
- modificarea cursului inferior al râurilor prin construirea unor diguri şi canale, precum şi prin 
realizarea unor bazine temporare pe unele porţiuni de luncă pentru a reţine apa revarsată; 
- realizarea de acumulări cu rol complex, sau pentru atenuare viituri: acumulări 
nepermanente sau amenajare poldere; 
- aplicarea unor măsuri de proiectare care permit clădirilor şi altor construcţii civile ori 
industriale să reziste la creşterea nivelului apelor şi la viteza de deplasare a acestora; 
- întreţinerea albiilor cursurilor de apă şi a văilor torenţiale prin îngrijirea vegetaţiei de pe 
maluri, prin controlul strict asupra depozitării gunoaielor şi a altor materiale care pot colmata 
secţiunea de scurgere a apei; 
-  implementarea sistemelor de prognoză, avertizare şi alarmare pentru cazuri de inundaţii; 
-  comunicarea cu populaţia şi educarea ei în privinţa riscului la inundaţii. 
 

 Măsuri de management operativ (managementul situaţiilor de urgenţă) ce 
se întreprind în timpul desfăşurării fenomenului de inundaţii: 

 
-  detectarea posibilităţii formării viiturilor şi a inundaţiilor probabile; 
-  prognozarea evoluţiei şi propagării viiturilor în lungul cursurilor de apă; 
-  avertizarea autorităţilor şi a populaţiei asupra întinderii, severităţii şi a timpului de apariţie al 
inundaţiilor; 
- asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel local pentru intervenţia 
operativă; 
- activarea instituţiilor operaţionale, mobilizarea resurselor etc. 
 

 Măsuri ce se întreprind după trecerea fenomenului de inundaţii: 
 

- ajutorarea pentru satisfacerea necesităţilor imediate ale populaţiei afectate de dezastru şi 
revenirea la viaţa normală; 
- reconstrucţia clădirilor avariate, a infrastructurilor şi a celor din sistemul de protecţie 
împotriva inundaţiilor; 
- revizuirea activităţilor de management al inundaţiilor în vederea îmbunătăţirii procesului de 
planificare a intervenţiei pentru a face faţă unor evenimente viitoare în zona afectată, precum 
şi în alte zone. 
 
 De menţionat este faptul că se poate accesa Fondul de Solidaritate al UE care 
intervine în cazuri de catastrofe majore sau pentru acţiuni de prevenire a dezastrelor. 

 
Măsuri punctuale: 
Inundaţii: 
• Lucrări urgente pentru redimensionarea podului de beton de pe DN2 (Bacău - 

Moineşti) în vederea tranzitării debitelor la viiturile corespunzătoare clasei de importanţă a 
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municipiului Bacău, deoarece din cauza acestui pod în anul 2005 s-au produs inundaţii 
soldate cu importante pagube materiale;  

• Decolmatarea Lacului de Agrement; 
• Reabilitarea şi realizarea de lucrări de apărare împotriva inundaţiilor (lucrări de 

îndiguiri, regularizari, apărări de maluri); 
• Punerea în siguranţă a lucrărilor existente, de corecţie a torenţilor;  
• Studiu în zonele de risc la inundaţii privind creşterea capacităţilor de transport şi 

înmagazinare a albiilor minore şi majore, realizare de zone care să poată fi inundate 
temporar la viituri (lucrări de atenuare a undelor de viitură); 

• Interzicerea construirii de noi obiective în zonele inundabile şi pe zonele de 
protecţie ale lucrărilor hidrotehnice. 
 
  b)Cutremure: 

• Locuinţele cu vechime mai mare şi construite din materiale cu rezistenţă mai slabă 
(din clasa I de risc seismic) necesită următoarele măsuri: 

 - evaluarea rezistenţei antiseismice actuale a structurii clădirii; 
 - reparaţii şi consolidări; 

 - asigurarea pentru daune seismice. 
• În cazul producerii unui cutremur se vor lua următoarele măsuri: 

 - formaţiunile de cercetare vor executa cercetarea raionului şi delimitarea zonelor 
(construcţiilor) cu grad ridicat de pericol; 
   - amenajarea căilor de acces pentru salvarea victimelor, acordarea primului ajutor şi 
evacuarea populaţiei şi a bunurilor materiale se va executa de către formaţiunile de 
deblocare-salvare în cooperare cu cele de salvare şi alte formaţiuni specifice; 
  -  participarea la amenajarea şi asigurarea funcţionării punctelor de adunare sinistraţi; 
  - participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, şi 
medicamente; 
  - grupa de intervenţie pe autospeciala de stins incendii va acţiona în vederea 
localizării şi stingerea incendiilor.  
 
 

3.8.2. Riscuri antropice (accidente majore în c are sunt implicate substante 
periculoase) 
 
• Respectarea Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt 

implicate substanţe periculoase - (SEVESO II). 
 Prevederile acestei directive se aplică activităţilor în care sunt prezente substanţe 
periculoase (toxice, foarte toxice, oxidante, explozibile, inflamabile, foarte inflamabile, 
periculoase pentru mediu) în cantităţi suficiente astfel încât să existe pericolul producerii unui 
accident major: SC Petrom SA (Depozit Peco BC), SC Amurco SRL, SC Letea SRL.
 Scopul este de a preveni accidentele majore în care sunt implicate substanţe 
periculoase şi de a limita consecinţele pentru populaţie şi mediu. 

• Conformarea cu Directiva UE SEVESO, transpusă în legislaţia română prin HG 
804/2007. Conform HG 804/2007, art. 13, alin 1 autorităţile publice locale sunt responsabile 
cu planificarea amenajării teritoriului, în colaborare cu autorităţile publice competente la nivel 
regional şi judeţean, trebuie să ia măsurile necesare ca în politica de amenajare a teritoriului 
sau în alte politici relevante să fie luate în considerare obiectivele de prevenire a accidentelor 
majore şi de limitare a consecinţelor acestora. 
 Conform HG 804/2007, art. 13, alin 3 autorităţile publice iau măsurile necesare pentru 
ca politicile de dezvoltare şi de amenajare a teritoriului sau alte politici relevante şi politicile 
de aplicare a acestora să ţină cont, pe de o parte, de necesitatea menţinerii unor distanţe 
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adecvate, stabilite în funcţie de nivelul de pericol, între amplasamentele SEVESO şi zonele 
rezidenţiale, clădiri şi zone de utilitate publică, căi principale rutiere, zone de recreere şi zone 
protejate de interes şi sensibilitate deosebite, şi pe de altă parte, în cazul amplasamentelor 
existente, de necesitatea unor măsuri tehnice suplimentare, astfel încât să se reducă riscurile 
pentru populaţie.  
 
 
 

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 
 
 

3.9.1. Propuneri gospodărirea apelor 
 
După inundatiile din perioada 2–18 august 2008, care au afectat o mare parte din 

judet, Comisia Judeteana de Aparare impotriva Dezastrelor si Sistemul de Gospodarire a 
Apelor (SGA) au propus o serie de lucrari hidrotehnice pe principalele cursuri de apă. In 
momentul in care vor fi alocati banii, vor incepe si lucrarile. Printre acestea s-a propus 
efectuarea unor lucrari de îndiguire pe malul Siretului, pentru evitrea  stămutării celor 11 
familii sinistrate. 

- Interzicerea de noi obiective în zonele inundabile stabilite în planul de apărare 
împotriva inundaţiilor şi pe zonele de protecţie ale lucrărilor hidrotehnice. 

- Eliberarea zonelor de protecţie de construcţii şi anexe, pentru asigurarea accesului la 
acţiuni operative de intervenţii precum şi pentru lucrările curente de întreţinere; 

- Decolmatare Lac Agrement. 
- Reabilitarea digului de protectie la km 6,014 si km 6,339 pentru protejarea aductiunii 

de apa bruta baraj V.Uzului – Statia de tratare Darmanesti, conducta amplasata pe malul 
drept al râului Uz. 
 
 

3.9.2. Alimentare cu apă  
 

In momentul de fata s-a reusit atragerea de fonduri europene prin programul ISPA 
măsura 2002/RO/16/P/PE/018 pentru realizarea urmatoarelor investitii: 

• îmbunătăţirea alimentarii cu apa a oraşului Bacău, urmărindu-se construcţia si 
reabilitarea aducţiunii de apa de la lacul Poiana Uzului; 

• constructia unei noi statii de tratare a apei potabile pentru aceasta aductiune; 
• reabilitarea retelei de canalizare concentrata in sectiunile cele mai critice ale retelei 

si este destinata printre altele reducerii infiltratiilor si exfiltratiilor actuale cu 
aproximativ 20%; 

• reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate Bacau astfel incat in urma reabilitarii 
statia va indeplini conditiile directivei privind epurarea apelor uzate orasenesti, 
pentru descarcarea in cursuri de apa din zone nesensibile (epurare secundara). 

Pe viitor se doreşte extinderea reţelei de canalizare cu încă 30 de kilometri in următorii 
25 de ani, în scopul deservirii întregii populaţii si extinderea alimentării cu apă in comunele 
suburbane, estimându-se să furnizăm apa potabilă pentru aproximativ 295.000 de locuitori 
până in anul 2025. 

 
Programul ISPA  

 Implementarea proiectului ISPA este in responsabilitatea Unitatii de Implementare a 
Proiectului (P.I.U.) din cadrul R.A.G.C. Bacau, care a fost responsabila si de implementarea 
proiectului MUDP II in municipiul Bacau. 
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Valea Uzului 
Prin aceasta investitie  din cadrul Masurii ISPA 2002/RO/16/P/PE/018, componenta A, 

numita "Constructia si reabilitarea aductiunii principale care face legatura intre Bacau 
si sursa de apa de suprafata lacul Poiana Uzului" se urmareste ca municipiul Bacau sa 
beneficieze de apa potabila de foarte buna calitate si la un pret de productie mai mic.  

Noua captare a apei brute va fi situata la baza barajului de la Poiana Uzului, compusa 
dintr-o conducta cu diametrul de 1200 mm si va include o camera operationala cu valve de 
siguranta.  

Apa bruta va fi transferata apoi gravitational printr-o noua conducta cu diametrul de 
1000 mm, de la Poiana Uzului la cel mai inalt punct, Moinesti, situat la 20,3 km fata de 
punctul de captare.  

O noua statie de pompare din apropierea acestui punct va compensa temporar 
insuficientele "naturale" ale debitelor gravitationale in concordanta cu nivelul apei din lac si 
ale cerintelor temporare de apa ale municipiului Bacau.  

O unitate de preoxidare situata in acelasi loc va limita dezvoltarea in interiorul 
conductei a biofilmelor, care ar putea deveni excesiva luand in considerare lungimea totala a 
aductiunii de aproximativ 62 km.  

In continuare transferul apei dinspre Moinesti catre microhidrocentrala Stejaru de Jos 
va fi facută printr-o conducta de 23,6 km cu diametrul de 800 mm, iar de aici apa bruta va fi 
transportata gravitational prin conducta deja existenta cu diametrul de 800 mm, care va fi 
partial reabilitata, la intrarea in statia de tratare Barati. 
 

Statia de tratare 
 Din fonduri ISPA, prin Masura 2002/RO/16/P/PE/018, componenta B, se prevede 
"Constructia unei noi statii de tratare a apei potabile" ce va fi dotata cu un laborator 
complet ce va permite analiza detaliata a compozitiei apei. Statia noua va mai include sistem 
SCADA, filtre gravitationale rapide si echipamente pentru coagulare, clorinare, detectarea 
pierderilor etc. Costurile pentru achizitia terenului nu sunt eligibile din fondurile ISPA si vor fi 
acoperite de R.A.G.C. Bacau. 
       Prin aceasta investitie se urmareste atingerea urmatoarelor obiective: 

• calitate corespunzatoare a apei potabile furnizata consumatorilor; 
• control asupra procesului de tratare si tehnologii avansate de urmarire a 

functionarii statiei; 
• dotarea la standardele U.E. a laboratorului de analiza a apei potabile; 
• siguranta in exploatare; 
• alternative de functionare a sistemului de operare si furnizare a apei potabile in 

municipiul Bacau; 
• reducerea consumului de energie electrica. 
Statia de tratare a apei potabile  va produce un volum maxim de 730 L/s, 

reprezentand 63 000 mc/zi. 
In urma acestei investitii, estimata a se finaliza in anul 2008, furnizarea apei potabile 

va respecta Directiva pentru apa potabila 98/83/EC. 
 
Pentru acoperirea necesarului de apă a întregului oraş, pe perioada de perspectivă 

10-15 ani, se recomandă respectarea următoarelor măsuri: 
- Organizarea unui sistem local de taxe pentru toţi locuitorii şi agenţii economici care 

se alimentează cu apă de la sistemele în funcţiune; 
- Realizarea unui proiect tehnic pentru extinderea reţelei  de alimentare cu apă  în 

sistem centralizat pe străzile periferice, cât şi în zona adiacentă oraşului (viitoarea 
zonă metropolitană); 

-   Reţeaua de distribuţie va fi realizată din conducte de PEHD, PN 6atm, cu diametre 
diferite (DN: 225, 180, 125, 110, 90). 
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-  Conductele se vor amplasa în zona de siguranţă a drumurilor, fără a afecta 

platforma drumurilor sau proprietăţile locuitorilor. 
-  Reţeaua de distribuţie va fi echipată cu cămine de vane, cişmele şi hidranţi de 

incendiu. 
- În mod obligatoriu în punctul final al reţelelor ramificate vor fi prevăzute branşamente 

la clădiri, hidranţi sau cişmele publice. 
- Dimensionarea reţelei se va face conform prevederilor standardelor în vigoare: 
Cantitătile de apă necesare se vor determina conform STAS 1343/1-1995. 
- Rezervoarele vor fi prevăzute cu o vană, la care să se racordeze maşina de 

intervenţie a pompierilor.  
 Amenajarea drumului de acces la rezervoare vor fi stabilite corespunzător prin proiect  
inclusiv pentru  accesul maşinilor  de pompieri. 
 Primăria îşi asumă responsabilitatea, prin împuterniciţi speciali, pentru menţinerea 
rezervei intangibile de incendiu în rezervor, cât şi pentru manevrarea vanei care face 
posibilă utilizarea rezervei în condiţiile prevăzute de Normativul I 9 – 1995. De asemenea în 
sarcina Primăriei intră  combaterea incendiului pe baza scenariilor elaborate de 
Comandamentul de Pompieri. 
 
 

3.9.3. Canalizare 
 

In prezent aproximativ 80 km din reteaua de canalizare a municipiului Bacau are o 
vechime de peste 30 de ani si necesita supraveghere atenta. Alte defecte majore identificate 
sunt subdimensionarea diametrelor conductelor retelei si sparturile la imbinarile acestora, 
care conduc la frecvente blocaje si cresterea debitelor de infiltratie si exfiltratie. 
 

"Reabilitarea retelei de canalizare" este o investitie finantata din fonduri ISPA prin 
Masura 2002/RO/16/P/PE/018, componenta C, prin care se urmareste inlocuirea a 7,3 km de 
conducta de diametrul 400 mm, 3,5 km. de conducta de diametrul 500 mm si 0,6 km de 
conducta cu diametrul de 600 mm, in total fiind inlocuita 11,4 km de retea de canalizare. Se 
mai urmareste inlocuirea colectorului principal cu diametrul de 1800 mm si cu lungimea de 
aproximativ 0,1 km. 

Tot in cadrul acestei investitii se include achizitionarea de echipamente cum ar fi: 
utilaje de spalare a canalizarii, utilaje pentru sapare santuri, camere video pentru inspectii, 
computere si programe hidraulice pentru reteaua de canalizare. 

Aceasta investitie va conduce la reducerea infiltratiilor actuale cu aproximativ 20%, 
ceea ce inseamna 10 000 de mc/zi si, astfel, reducerea riscurilor privind sanatatea populatiei. 
 

Statia de epurare 
Prin investitia "Reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate Bacau" se urmăreste, 

in principal, îndeplinirea standardelor stabilite de directiva CE nr. 91/271/CEE (descărcări in 
cursuri de ape nesensibile) care in prezent nu este respectata si imbunătătirea eficientei 
procesului pentru a indeplini cerintele in cazul descărcărilor in cursuri de ape sensibile, daca 
aceasta va fi necesara in viitor, pregătind etapa următoare de realizare a denitrificarii, 
eliminarea lagunelor de depozitare a namolului in concordanta cu Directiva CE 86/278/EEC 
(depozitarea in siguranta a nămolului ), dar si o reducere a consumurilor de energie. 
       Pentru aceasta reabilitare, fondurile asigurate de R.A.G.C. Bacau prin cofinantare 
B.E.R.D. au condus la cresterea considerabila a tarifului pentru apa pentru a asigura resurse 
adecvate operararii si intretinerii. 

Reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate include lucrari pentru facilitati de intrare, 
reabilitarea decantoarelor primare si secundare, reabilitarea decantoarelor primare pentru 
stocarea apei pluviale, reabilitarea bazinelor de aerare, lucrari pentru echilibrare hidraulica la 
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intrare, statii intermediare de pompare, modificarea si finalizarea etapei biologice, 
transformator si echipament electric, reabilitatea ingrosatoarelor de namol si a 
fermentatoarelor de namol, unitate de deshidratare a namolului, statie termala, laborator si 
lucrari pentru monitorizare, automatizare si comanda (sistem SCADA). 

 
Programul de investiţii pe anul 2009 

 Inlocuire retele apa - str.D. Cantemir; 
 Deviere colector canalizare str. Calea Republicii; 
 Reabilitare sistem de alimentare cu apa si canalizare str.Izvoare; 
 Inlocuire retele apa si canalizare stradaVasile Parvan; 
 Construire retea alimentare cu apa - str. V.Lupu; 
 Construire retea alimentare cu apa - str. Muscatelor; 
 Alimentare cu apa, strada Lupeni; 
 Supratraversare parau Trebes cuconducta de apa potabila Dn=150 mm si conducta 

de apa uzata Dn=400 mm; 
 Supratraversare parau Negel cu conducta de apa potabila Dn=600 mm si conducta de 

apa uzata Dn=168 mm; 
 Conducta de legatura Dn= 600 mm intre plecare II Gheraiesti si plecare II Margineni 

pentru transportul apei potabile din Statia de pompare Gheraiesti la rezervoarele 
Barati; 

 Inlocuire conducta apa potabila OL Φ 250 mm, str.Miron Costin de la intersectia cu 
str.Pictor Aman pana la str.Stadionului; 

 Imprejmuire paturi de uscare a namolu lui de la Statia de Epurare a apelor - uzate, in 
Municipiul Bacau; 

 Inlocuire conducta de refulare Dn 500 mm Statia de pompare ape uzate Serbanesti; 
 Conducta de legatura Dn 700 mm intre conducta Dn 700 mm, strada Stefan cel Mare 

si conducta Dn 800 mm, strada Digu Barnat; 
 Inlocuire conducte de apa: 

           -  Dn 600 mm str.Calea Moinesti subtraversare linii ferate fabrica de bere si curte 
Vinalcool; 

- Dn 400 mm b-dul Unirii de la pod Bistrita pana la Calea Barladului; 
- Dn 600 mm str.Garii intre str.A.Iancu si strada M.Eminescu; 
- Dn 125 mm str.Calea Moldovei de la str.Frunzei, la restaurantul Popas; 
- Dn 600 mm str.Frunzei din Statia de pompare Gheraiesti pana la str.Calea 

Moldovei  cu conducta Fgn Dn 700 mm; 
 
 

3.9.4. Alimentarea cu energie electrică 

Obiectivele prioritare defalcate pe categorii de instalatii, se concretizeaza prin masuri 
tehnice pentru cresterea gradului de siguranta în functionare instalatiilor de distributie a 
energiei electrice:  

a. Linii electrice de 110 kV (LEA si LES) 
Linii Electrice Aeriene  
• Reabilitarea izolatiei prin introducerea izolatiei compozite  
• Introducerea conductoarelor de protectie cu fibra optica înglobată (pentru 

transmisia de date si integrarea în sistemul de teleconducere operativa 
DMS/SCADA)  

• Repararea stâlpilor necorespunzători si refacerea prizelor de pământ  
 
Linii Electrice Subterane  
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• Remedierea defectelor de manta corodate  
• Realizarea protectiei catodice a cablurilor  
b.Linii electrice de medie tensiune (LEA si LES)  
Linii Electrice Aeriene  

- Utilizarea izolatiei compozite in reabilitarea LEA  
- Folosirea mijloacelor de protectie moderne impotriva supratensiunilor atmosferice  
- Îmbunatatirea exploatarii retelelor de medie tensiune prin: realizarea de Sisteme de 

Automatizare a Distributiei folosind reanclansatoare, utilizarea de conductoare izolate, 
protejate cu descarcatoare cu ZnO (cu dispozitiv de deconectare in caz de defect), in 
zone cu vegetatie  

- Repararea stalpilor necorespunzatori si refacerea prizelor de pamant  
- Utilizarea stalpilor de lemn pentru LEA M.T. simplu circuit functie de specificul 

consumatorilor si a terenului. 
 

Linii Electrice Subterane  
Îmbunatatirea exploatarii retelelor subterane de medie tensiune prin:  
- înlocuirea cablurilor cu izolatie HIU cu tensiuni de 6,10 sau 20 kV, cu cabluri cu 
izolatie XLPE  
- utilizarea tehnologiilor si accesoriilor moderne – mansoane, cutii terminale  
- montarea descarcatoarelor cu oxid de zinc la jonctiunea LEA – LES  
- realizarea protectiei catodice a cablurilor  

 
c. Linii electrice de joasa tensiune (LEA si LES)  
Linii Electrice Aeriene  
• Îmbunatatirea exploatarii retelelor de joasa tensiune prin: reducerea lungimii liniilor 

la maxim 500 m si executia de injectii noi de circuite din posturi, utilizarea de 
conductoare torsadate TYIR, trifazarea retelelor de j.t. si utilizarea cutiilor de 
sectionare  

• Repararea stalpilor necorespunzatori si refacerea prizelor de pamânt  
• Utilizarea st&alpilor de lemn pentru in zone greu accesibile  
• Continuarea introducerii de bransamente securizate si blocuri de masura si 

protectie la abonati 
Linii Electrice Subterane  
Îmbunatatirea exploatarii retelelor subterane de medie tensiune prin:  

- reducerea lungimii liniilor, executia de injectii noi de circuite din posturi, 
montarea de cutii de distributie si refacerea prizelor de pamânt.  

- utilizarea tehnologiilor si accesoriilor moderne (mansoane). 
 
d. Statii electrice 110 kV/ M.T.  
• Abordarea conceptului de reabilitare punctuala a instalatiilor primare si 

secundare pe baza analizelor tehnice si economice  
• Reabilitarea izolatiei barelor de 110 kV prin introducerea izolatiei compozite  
• Folosirea descarcatoarelor cu ZnO de 110 kV împotriva supratensiunilor 

atmosferice  
• Înlocuirea IO de 110 kV cu intreruptoare cu mediu de stingere SF6  
• Utilizarea transformatoare de masura performante (cu echipament optic digital de 

masura si transmisia semnalelor prin fibra optica)  
• Constructia statiilor electrice noi in conformitate cu noile tendinte existente pe 

plan mondial: statii electrice de transformare cu scheme simplificate, cu celule de 
110 kV compactizate, modulare  
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• Pe partea de M.T. (20, 10 si 6 kV): utilizarea celulelor modulare capsulate 

dimensionate la 20 kV (pentru a se asigura capacitatea echipamentelor pentru o 
viitoare trecere la 20 kV), cu izolatie de SF6 si intreruptoare cu stingerea arcului 
în vid;  

• Introducerea de terminale numerice - protectii digitale in statii (pe 110 si M.T.)  
• Modernizarea sistemelor de analiza postavarie prin introducerea de 

osciloperturbografe moderne  
• Înlocuirea bateriilor de acumulatoare existente cu bateriilor de acumulatoare 

performante si redresoare aferente  
• Înlocuirea integrala a bateriilor de condensatoare care contin compusi 

bifenilipoliclorurati cu baterii de condensatore încadrate în normele de mediu 
aprobate international  

• Solutii noi in tratarea neutrului in retelele de distributie de medie tensiune 
(utilizarea rezistorului de tratare a neutrului în zonele cu retele subterane, a 
sistemelor de automatizare si protectie pentru retele tratate prin bobina de 
stingere)  

 
e. Statii electrice M.T/ M.T. si Posturi de transformare M.T/J.T.  
Posturi de transformare (PT) si Puncte de alimentare (PA)  

- Utilizarea descarcatoarelor moderne cu ZnO (cu dispozitiv de deconectare în caz de 
defect), la intrarea în statie, PT sau PA  

- Utilizarea posturilor compacte în anvelopa de beton sau metalica, echipate cu celulele 
modulare capsulate, cu izolatie de SF6 si întreruptoare cu stingerea arcului în vid  
Posturi de transformare aeriene  

- Utilizarea suporturilor de sigurante in comun cu descarcatoare cu ZnO  
- Utilizarea separatorului de linie AMP pentru LEA 20 kV in scopul prevenirii intreruperii 

alimentarii posturilor de catre   persoane neautorizate.  
- Utilizarea in cazul retelelor izolate cu consumatori dispersati, a transformatoarelor 

monofazate; echiparea postului poate utiliza atat separatoare monofazate sau bifazate 
cât si dispozitive de separare ce utilizeaza sigurante (manevrate cu dispozitive 
speciale).  
 
Tehnici de monitorizare si diagnosticare on-line  

- Achizitionarea de echipamente de mentenanta predictiva: echipamente de 
diagnosticare a transformatoarelor prin analiza cromatografica a gazelor din ulei si 
masurarea descarcarilor partiale; echipamente de monitorizare a temperaturii, 
hidrogenului si apei; de termografie a contactelor electrice  

- Achizitionarea de echipamente de investigare si diagnosticare - autolaboratoare 
 

Programul de investiţii pe anul 2009 
 Modernizare alimentare cu energie electrica Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau;  
 Alimentare cu energie electrica, locuinte Narciselor 4 A; 
 Alimentare cu energie electrica si iluminat public, locuinte construite prin credit 

ipotecar, strada Teiului, zona Bucegi III. 
 
 

3.9.5. Alimentare cu gaze naturale  
 

E.ON Gaz Distributie va investi in perioada urmatoare in extinderea sistemului de 
distributie a gazelor naturale, pentru a permite racordarea de noi consumatori. In acest an, 
E.ON Gaz Distributie a planificat lucrari de extindere a retelei de distributie a gazelor naturale 
pe o lungime de aproximativ 38 km in judetele Iasi, Neamt, Botosani si Bacau. Totodata, 
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E.ON Gaz Distributie isi propune sa realizeze protectia catodica a circa 237 de km de 
conducte de distributie a gazelor naturale din judetele Neamt, Bacau si Botosani. “Aceasta 
solutie tehnica moderna protejeaza conductele de otel conferindu-le siguranta sporita in 
exploatare si prelungeste semnificativ durata de viata a acestora. 

Prin aceste investitii E.ON Gaz Distributie face posibila alimentarea cu gaze naturale a 
locuintelor si a obiectivelor social-economice si culturale din localitati, contribuind in acest fel 
la dezvoltarea acestora si la imbunatatirea nivelului de confort a locuitorilor 

In municipiul Bacau, investitiile E.ON Gaz se vor extinde Calea Moinesti, pe o lungime de 
aproximativ 0,5 km si pe strada Stefan cel Mare, pe o lungime de aproximativ 0,4 km. 

Printre cele mai importante lucrari de investitii din acest an se numara inlocuirea de 
conducte si bransamente pe o lungime de peste 9 km in cartierul Bistrita Lac, din municipiul 
Bacau. 

 
Programul de investiţii pe anul 2009 cuprinde lucrări de înlocuiri de conducte pe 

următoarele străzi: 
- Zona energiei cu străzile Avram Iancu, Erou M. Hasan, Banatului, M. Eminescu, 

Veniamin Costache, Energiei, Emil Racoviţă, Tipografilor şi intersecţia George 
Bacovia, Nordului. 

- Zona Bistriţa Lac cu străzile Pictor Aman, Miron Costin, Aleea Vişinului, Alexandru cel 
Bun, Florilor, Nufărului, Livezilor, Valea Albă, 1 Mai, Ana Ipătescu. 

- Aleco Russo 
- Cornişa –imobile 9A+9B 
- Ştefan cel Mare, Venus 
- Str. Republicii între pasaj Letea şi str. Condorilor 
- Aviatori, Neptun, Victor Babeş 
- Făgăraş 
- Dig Birnat, Prelungirea Bradului, Tazlăului 
- Calea Moineşti (Pod Trebeş) 
- Şoimului, Armoniei, Caişilor 

     -    Realizare racord de alimentare cu gaze naturale a CET Bacau din magistrala 
TRANSGAZ. 
 
 

3.9.6. Alimentare cu energie termică 
 
 Pentru îmbunătăţirea eficienţei pe tot lanţul producere-transport-distribuţie energie 
termică, Consiliul Local al municipiului Bacău a aprobat prin HCL 192/2003 „Strategia de 
alimentare cu energie termică a municipiului Bacău” completată şi revizuită prin HCL 
320/2006. În cadrul acestei strategii sunt incluse lucrări de reabilitare a reţelelor de transport 
şi distribuţie (inclusiv montarea de pompe cu turaţie variabilă pentru transportul energiei 
termice). În cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, axa prioritară 3, 
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a selectat municipiul Bacău pentru pregătirea 
proiectelor şi elaborarea documentelor suport (cu asistenţă PHARE) în vederea accesării 
finanţării din fonduri europene nerambursabile. Programul este intitulat astfel: „Reducerea 
poluării şi diminuarea schimbărilor climatice prin restructurare şi reabilitarea sistemului de 
încălzire urbană, pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în municipiul Bacău”. 

 
Programul de investiţii pe anul 2009 

 Contorizare energie termica la  gradiniţele nr. 13, 17, 27, 28, 29, 23, 30, 31. 
 Contorizare energie termica la  şcolile: Ion Luca Caragiale, George Bacovia, Alecu 

Russo, nr. 10, Spiru Haret, Alexandru cel Bun, Mihai Drăgan, Adrian Voicu, Nicolaie 
Iorga, Ion Creangă; 
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 Contorizare energie termica la  colegiul Naţional „Gheorghe Vrânceanu”, colegiul 

National ''V.Alecsandri'', colegiul Tehnic ''Anghel Saligni'', colegiul ''Henri Coanda'', 
grup Scolar industrial ''Letea'', grup Scolar ''Mihai Eminescu'',liceul ''George Apostu'', 
liceul Sportiv;  

 Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire, cu sisteme 
care utilizeaza energie solara sau alte sisteme inteligente de energie" - eficientizarea 
consumului de energie termica la: 

 -   Sala sport CNI Scoala"G.M.Cancicov", fond de mediu; 
- Sala sport CNI Scoala"Spiru Haret", fond de mediu 
- Sala sport CNI Scoala"C.Platon", fond de mediu 
- Grup Scolar "Letea", fond de mediu 
- Grup Scolar "Gr.Antipa", fond de mediu 
- sala sport CNI Colegiul"Stefan cel Mare", fond de mediu 
- Colegiul National "N.V.Karpen, fond de mediu 
- Colegiul National "Ferdinand I, fond de mediu 
- Colegiul National "V.Alecsandri", fond de mediu 
- Colegiul Tehnic "Anghel Saligni", fond de mediu 
- Liceul cu program sportiv, fond de mediu 
- Colegiu "Henri Coanda", fond de mediu 
- Colegiul Tehnic "D.Mangeron", fond de mediu 
- Spitalul de Pneumoftiziologie, fond de mediu 
- Centrul Social pentru Ingrijire, Persoane Varstnice, fond de mediu 
- Cresa nr.9, fond de mediu 
- Cresa nr.3, fond de mediu 

 Reabilitarea retelelor termice secundare : 
                -    PT 7, din Municipiul Bacau, aplicatie POS 

- PT 33, din Municipiul Bacau, aplicatie POS 
- PT 13, din Municipiul Bacau, aplicatie POS 
- PT 31, din Municipiul Bacau, aplicatie POS 
- PT 69, din Municipiul Bacau, aplicatie POS 

 Reabilitarea retelelor termice secundare, din Municipiul Bacau, etapa II (PT 25, PT 28, 
CT 4/6 9 Mai., CT 3/2, CT Primarie partial CT 3/5, PT 115, PT 14, PT 43, PT 4, PT 20, 
PT 21, PT 15, PT 18, PT 97, PT 29), aplicatie POS; 

 Reabilitarea instalatiei de termoficare de baza din CET Bacau - Inlocuirea boilerului de 
baza nr.1; 

 Reabilitarea instalatiilor de recirculare acc af. PT apartinand sistemului de termoficare; 
 Reabilitarea retelelor primare din sistemul de termoficare al SC CET SA Bacau, 

aplicatie Program Termoficare;  
 Realizarea de noi sisteme de alimen - tare cu energie termica a consumato - rilor 

racordati la 6 CT existente, aplicatie Program Termoficare; 
 Dezvoltarea pietei de energie termica Racordarea la SACET a institutiilor publice, 

aplicatie Program Termoficare; 
 Instalarea unui grup de cogenerare cu ciclu combinat in cadrul CET Bacau, aplicatie 

Program Termoficare si POS. 
 
 

3.9.7.Gestionarea deşeurilor – Propuneri  
 

Obiective şi ţinte pentru îmbunătăţirea gestionării deşeurilor identificate în 
„Planul Judeţean de Gestionare a deşeurilor” – Bacău:   

 
Măsuri privind gestionarea pe tipuri de deşeuri: 
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 a) Deşeuri menajere 
Programul de măsuri privind gestionarea deşeurilor menajere vizează următoarele aspecte:  

 ecologizarea amplasamentului şi/sau reconstrucţia factorilor de mediu şi 
monitorizarea în perioada post-închidere a depozitului neconform; 

 respectarea zonei de protecţie de 1000 m pentru depozitul ecologic zonal Bacău 
care va deservi municipiul Bacău şi 22 de comune limitrofe;  

 implementarea sistemului de precolectare selectivă a deşeurilor la locul de 
producere (în locuinţele şi gospodăriile populaţiei, la instituţii, în spaţiile publice) vizând: 

 colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile se va realiza pe 4 fracţii: sticlă, plastic, 
hârtie şi carton, şi deşeuri voluminoase; containerele vor fi adaptate fiecărui tip de deşeu şi 
vor fi colorate diferit şi inscripţionate pentru a facilita selectarea;  

 platformele betonate (cu pante de 1%) pentru amplasarea containerelor, vor fi 
prevăzute cu rigole de drenare a apei pluviale şi racordate la reţeaua de apă şi canalizare, 
sau la şanţul de colectare a apelor adiacente drumului, la care să aibă acces mijloacele de 
transport ce asigură preluarea deşeurilor, şi situate la o distanţă de cca. 10 m de clădiri; 

 se recomandă împrejmuirea platformelor de colectare a deşeurilor pentru 
prevenirea împrăştierii deşeurilor şi limitarea accesului persoanelor neautorizate; 

 deşeurile din punctele de colectare vor fi preluate şi transportate la depozitul 
ecologic Bacău unde vor fi sortate şi compactate; 

 pentru fracţia biodegradabilă (alimentare, deşeuri din grădini, zootehnice), în 
mediul se recomandă compostarea în gospodării şi utilizarea ca îngrăşământ organic; 

 realizarea unei reţele de staţii de transfer a deşeurilor care să deservească 
depozitul ecologic zonal Bacău, situate cât mai aproape de acesta (distanţă de cel mult 60 
km) în vederea reducerii costurilor de transport şi operare; 

 capacităţile şi caracteristicele tehnice ale staţiilor de transfer se vor stabili în funcţie 
de mărimea zonei arondate, de tipurile de deşeuri transportate şi de dificultatea drumurilor de 
acces; 

 transportul deşeurilor se va realiza cu mijloace speciale care să permită fie 
descărcarea deşeurilor din containerele de colectare, fie preluarea containerelor pline cu 
deşeuri, comprimarea deşeurilor, şi transportul acestora la locul de depozitare / valorificare / 
eliminare; 

 realizarea depozitului ecologic zonal municipiul Bacău, în care vor fi depozitate 
deşeuri municipale nevalorificabile şi deşeuri de producţie nepericuloase care pot fi 
depozitate împreună cu cele municipale; 

 extinderea sistemelor de colectare a deşeurilor menajere (extinderea zonelor 
deservite de serviciile de salubritate): 
  - extinderea colectării deşeurilor în mediul urban, vizând o rată de acoperire de 
100% până în anul 2012; 

 implementarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile din 
gospodăriile populaţiei, de la instituţii şi din spaţiile publice, vizând:  

- separarea deşeurilor periculoase de cele nepericuloase din deşeurile 
menajere; - creşterea coeficientului de colectare selectivă pentru mediul urban, 
ţinta fiind un coeficient de colectare selectivă de 50% până în anul 2012; 

 crearea de facilităţi de colectare separată a deşeurilor periculoase din deşeurile 
menajere; 

 reabilitarea şi modernizarea sistemelor de colectare şi transport a deşeurilor 
menajere prin îmbunătăţirea infrastructurii şi utilajelor (achiziţionarea, acolo unde este 
necesar, de vehicule noi de transport al deşeurilor - autogunoiere compactoare); 

 identificarea unor oportunităţi manageriale de valorificare a deşeurilor, ca resurse 
secundare; 

 promovarea unor căi de consum mai durabile, prin orientarea consumului către 
produse şi servicii cu impact redus asupra mediului; 
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 constituirea parteneriatelor de tip public - privat în ceea ce priveşte reducerea, 

refolosirea şi reciclarea deşeurilor, tratarea corespunzătoare a deşeurilor periculoase 
(incinerare, depozitare); 

 asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor, management şi publicitate etc.; 
 derularea unor campanii de informare/conştientizare în ceea ce priveşte prevenirea 

generării deşeurilor şi avantajele colectării selective, cu implicarea administraţiei publice, a 
instituţiilor de învăţământ, a populaţiei, a organizaţiilor non-guvernamentale, în vederea 
rezolvării problemelor legate de managementul defectuos al deşeurilor, cu impact asupra 
mediului şi sănătăţii umane; 

 elaborarea de ghiduri practice privind colectarea selectivă a deşeurilor menajere, 
compostarea deşeurilor biodegradabile.  
 Principalele fracţii ale deşeurilor menajere la care ne vom referi în ceea ce priveşte 
gestionarea şi reciclarea/valorificarea sunt deşeurile de ambalaje şi deşeurile biodegradabile.  
 
 a1) Deşeurile din ambalaje 

• prevenirea producerii de deşeuri de ambalaje; 
• optimizarea sistemului de reutilizare şi reciclare a ambalajelor; 
• reducerea la sursă a cantităţii de ambalaje pe produs (prin reproiectare); 
• creşterea cantităţilor de deşeuri de ambalaje colectate precum şi a eficienţei 

colectării selective a acestora;  
• crearea şi optimizarea schemelor de reciclare/valorificare materială;  
• crearea şi optimizarea schemelor de valorificare energetică a deşeurilor de 

ambalaje („neadecvate” pentru valorificare materială); 
• reducerea cantităţii de deşeuri de ambalaje depozitate prin reciclarea ambalajelor 

şi deşeurilor de ambalaje vizează:  
 - valorificarea a 40% din greutatea totală a deşeurilor de ambalaje generate, din care 
se va recicla 33%, până în anul 2008; 
 - valorificarea a 60% din greutatea totală a deşeurilor de ambalaje generate, din care 
se va recicla 55%, până în anul 2013.  
Alte propuneri constau în:  

• asigurarea spaţiilor în vederea amplasării containerelor pentru colectarea selectivă 
de la agenţii economici şi instituţii publice a deşeurilor de ambalaje recuperabile;  

• asigurarea spaţiilor pentru colectarea de la populaţie a deşeurilor de ambalaje; 
• includerea în fluxul deşeurilor de ambalaje a staţiilor de sortare; se prognozează 

un procent de sortare de 25% din fracţia de ambalaje colectate pentru anul 2008, 
ajungând în 2015 la 100%;  

• extinderea şi dezvoltarea capacităţilor şi a industriei de reciclare (unităţi de 
procesare), a deşeurilor de ambalaje pentru a contribui la reducerea semnificativă 
a cantităţilor de materii prime consumate; 

• atragerea operatorilor şi investitorilor specializaţi în activitatea de 
reciclare/valorificare a deşeurilor reciclabile de ambalaje din circuitele comerciale şi 
industriale (plastic, sticlă, hârtie, carton, metale). 

 
a2) Deşeurile biodegradabile 
- reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 75% din 

cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 (până în anul 2010); 
- reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 50% din 

cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 (până în anul 2013); 
 - reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din 
cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 (până în anul 2016). 
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În ceea priveşte tratarea deşeurilor biodegradabile în vederea reducerii cantităţilor 

depozitate, alternativa analizată propune atingerea ţintelor prin trei tehnologii: 
- recuperare prin reciclare (în cazul hârtiei biodegradabile); 
- compostare; 
- tratare mecano-biologică. 
 
a) Deşeurile industriale  

 Pentru reducerea cantităţilor de deşeuri de producţie generate se propune:  
 -  dezvoltarea unor sisteme de reciclare în industrie;  
 - separarea fluxurilor de deşeuri de producţie periculoase de deşeurile de producţie 
nepericuloase;  
 - mărirea cantităţii de deşeuri valorificabile reintroduse în fluxul tehnologic propriu prin 
aplicarea unor tehnologii curate, la toţi producătorii importanţi ai municipiului; 
 - orientarea producătorilor către folosirea materiilor prime secundare provenite din 
reciclarea deşeurilor; 
 
 Referitor la depozitele existente de deşeuri industriale, este necesară închiderea şi 
monitorizarea post-închidere a depozitelor de deşeuri industriale neconforme, conform 
calendarului: CET Bacău în anul 2012.  
 
 c) Deşeurile periculoase generate de sectorul medical 

O categorie aparte de deşeuri periculoase o reprezintă deşeurile generate de 
activităţile medicale. Gestionarea deşeurilor medicale se va realiza conform Strategiei de 
Gestionare a Deşeurilor, Ordinului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, nr. 1215/2003 
pentru aprobarea „Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor”, Planului de 
implementare al Directivei 2000/76/CE - incinerarea deşeurilor, transpusă în HG nr. 
128/2002, modificată şi completată de HG 268/2005.  

Conform acestor documente, se impune:  
 - introducerea în unităţile medicale a infrastructurii pentru colectarea separată a 
deşeurilor medicale periculoase (anatomopatologice, infecţioase şi înţepătoare - tăietoare) şi 
nepericuloase (asimilabile celor menajere); 
 - asigurarea sistemelor securizate de colectare şi stocare a deşeurilor spitaliceşti: 
amenajarea în unităţile medicale de spaţii speciale destinate depozitării temporare a 
deşeurilor periculoase (camere în care să se menţină temperaturi scăzute iar suprafeţele de 
stocare se dezinfectează periodic); 

- interzicerea depozitării finale a deşeurilor periculoase fără pretratare (sterilizare 
termică); 

- realizarea de instalaţii de sterilizare termică ca treaptă de pretratare, în cadrul 
unităţilor medicale, anterior eliminării finale, în vederea inertizării deşeurilor periculoase;  

- asigurarea transportului în condiţii de siguranţă a deşeurilor spitaliceşti de la locul de 
precolectare la locul de eliminare (incinerator). 

 
d) Nămoluri rezultate din tratarea apelor uzate orăşeneşti 
Pentru o mai bună gestionare a acestui tip de deşeuri se propune:  

 - prevenirea eliminării necontrolate pe sol şi în apele de suprafaţă a nămolurilor de la 
staţiile de epurare prin modernizarea liniilor de nămol din cadrul staţiilor; 
 - închiderea depozitelor de nămoluri neautorizate şi ecologizarea zonelor afectate,  
 - utilizarea nămolului în agricultură ca fertilizant sau amendament agricol în cazul în 
care se respectă condiţiile legale prevăzute de O.M. 344/708/2005; 
 - utilizarea nămolurilor pentru reabilitarea terenurilor degradate şi acoperirea 
depozitelor existente (O.M. 344/708/2005); 
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 - eliminarea nămolurilor rezultate din tratarea apelor uzate orăşeneşti care nu 
îndeplinesc condiţiile de utilizare în agricultură (nămoluri contaminate); 
 - promovarea coincinerării nămolurilor contaminate de la staţiile de epurare în 
cuptoarele de ciment.  
 

e) Deşeuri din construcţii şi din demolări 
 - colectarea separată, la locul de generare, a deşeurilor rezultate din construcţii şi 
demolări; 
 - realizarea facilităţilor pentru tratarea deşeurilor contaminate din construcţii şi 
demolări în vederea recuperării sau eliminării; 
 - tratarea deşeurilor necontaminate ce provin din demolare prin instalaţii fixe şi mobile 
şi utilizarea produselor ca agregate în construcţii, 
 - dezvoltarea sistemului de facilităţi în vederea eliminării corespunzătoare a acestor 
deşeuri (incineratoare); 
 - aplicarea principiului “poluatorul plăteşte” şi responsabilizarea producătorului de 
deşeuri de acest tip; 
 - acordarea de către autorităţile locale de facilităţi fiscale pentru firmele care 
gestionează deşeurile din construcţii şi demolări.  
 

f) Bifenilii şi trifenilii policloruraţi 
 Se are în vedere continuarea implementării prevederilor Directivei 96/59/CEE privind 
eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi (PCB şi PCT). Distrugerea PCB-urilor şi a PCT-
urilor sau a echipamentelor ce conţin aceste substanţe se realizează prin decontaminare şi 
incinerarea în condiţii adecvate. 

Condiţii de depozitare şi gestiune a echipamentelor şi materialelor cu conţinut de PCB 
şi PCT: 
 - toate echipamentele aflate în funcţiune sau în conservare care conţin compuşi 
desemnaţi trebuie să fie etichetate; 
 - amplasamentele în care sunt depozitate echipamentele ce conţin compuşii 
menţionaţi trebuie să îndeplineasca următoarele măsuri de precauţie: 

- incintele de depozitare vor fi asigurate pentru a împiedica accesul persoanelor 
neautorizate; 
- incintele de depozitare vor fi împrejmuite şi protejate de infiltrarea apei; 
- pardoseala incintelor de depozitare trebuie să fie acoperită cu un material 
rezistent la acţiunea substanţelor chimice si la scurgerile de lichid; 
- se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.  

 
g) Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 

 Gestiunea acestui tip de deşeuri se realizează conform prevederilor Directivei 
Consiliului nr. 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), 
transpusă în HG 448/2005. Se propune: 

- realizarea unui sistem judeţean de centre de colectare a acestui tip de deşeuri, 
ţintele fiind următoarele:  

• colectarea a 3 kg deşeu/loc./an, în 2007;  
• colectarea a 4 kg deşeu/loc./an, în 2008. 

- colectarea de la populaţie se poate realiza în două moduri:  
• colectarea de către serviciul de salubritate, printr-un program stabilit; 
• colectarea prin intermediul centrelor comerciale care comercializează 

echipamente electrice şi electronice şi care să primească în schimb de la 
cumpărător, echipamentul uzat.  

- realizarea de centre de reciclare şi recuperare a materialelor utile: procesul de 
recilare trebuie să vizeze, într-o primă fază, îndepărtarea substanţelor periculoase, urmată de 
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dezasamblarea pe tipuri de materiale reciclabile: plastic, metale feroase, neferoase, sticlă, 
etc., ce pot fi utilizate ca materie primă secundară în orice proces industrial;  

- stimularea investitorilor / întreprinderilor specializate în colectarea spre valorificare a 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de uz casnic;  

Ţintele de atins (conform Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor – Regiunea 1 
Nord-Est) în ceea ce priveşte reutilizarea, reciclarea şi valorificarea deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice sunt:  

• reutilizarea, reciclarea şi valorificarea a 75% din cantitatea de deşeuri 
electrice şi electronice colectată, în 2007; 

• reutilizarea, reciclarea şi valorificarea totală a cantităţii de deşeuri electrice 
şi electronice colectată, în 2008.  

 
h) Vehiculele scoase din uz 
Gestiunea deşeurilor provenind din vehicule scoase din uz se realizează conform 

prevederilor Directivei Consiliului nr. 2000/53/CE, transpusă în HG 2406/2005, privind 
vehiculele scoase din uz.  

Obiectivul strategic vizează înnoirea parcului auto prin valorificarea ecologic raţională 
a vehiculelor uzate.  

Strategia de gestionare vizează:  
• asigurarea unei reţele de colectare a vehiculelor scoase din uz, corespunzător 

repartizate în teritoriu; 
• creşterea graduală a reutilizării, reciclării şi valorificării componentelor rezultate din 

dezmembrarea vehiculelor scoase din uz, ţinta fiind reutilizarea şi valorificarea a 
85% din masa vehiculelor scoase din uz până în anul 2015;  

• realizarea de facilităţi pentru depoluarea şi dezmembrarea vehiculelor scoase din 
uz, conforme cu cerinţele Uniunii Europene;  

• extinderea reutilizării şi reciclării materialelor din vehiculele uzate, precum şi a 
valorificării energetice a acelora care nu se pretează la valorificare materială. 

 
i) Uleiurile uzate 
Managementul uleiurilor uzate se realizează în acord cu Directiva nr. 75/439/CEE, 

modificată prin Directiva nr. 87/101/CEE, transpusă în HG nr. 325/2007, ce reglementează 
activităţile de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor pentru uleiuri uzate, pentru 
evitarea efectelor negative asupra sănătăţii populaţiei şi mediului.  

Gestionarea uleiurilor uzate vizează următoarele aspecte: 
 continuarea activităţii de colectare şi recuperare a uleiurilor uzate;  
 creşterea gradului de colectare a uleiurilor uzate de la utilizatori / populaţie;  
 aplicarea principiului „poluatorul plăteşte” şi responsabilizarea producătorului 

(obligaţia de a asigura sisteme de colectare şi valorificare a uleiurilor uzate pentru tipurile de 
uleiuri comercializate, în limita cantităţilor introduse pe piaţă);  

 intensificarea controalelor în vederea respectării legislaţiei de către generatorii, 
colectorii şi valorificatorii de uleiuri uzate;  

 regenerarea, combustia, stocarea, şi depozitarea controlată trebuie să se facă de 
către operatori economici autorizaţi sub controlul autorităţilor publice teritoriale pentru 
protecţia mediului, astfel încât să se asigure că instalaţiile şi tehnologiile utilizate nu pun în 
pericol mediul şi sănătatea populaţiei; 

 eliminarea pieţei ilegale a uleiurilor uzate a căror utilizare generează un impact 
negativ asupra sănătăţii populaţiei şi mediului; 

 realizarea de instalaţii de valorificare a uleiurilor uzate prin:  
- regenerarea (rafinarea) uleiurilor uzate pentru obţinerea de produse utilizate la 
producerea lubrifianţilor auto şi industriali; 
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- co-incinerarea (folosirea uleiurilor uzate drept combustibil cu recuperarea 
căldurii produse); 
- utilizarea uleiurilor uzate ca şi combustibili lichizi secundari în cuptoarele de 
ciment, prin ardere directă după colectare sau în urma unei trepte de 
reprocesare uşoară;  
-  reducerea cantităţii de uleiuri uzate eliminate final prin incinerare. 

 
 
 
 
 
 
 

3.10. PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI 
 
 
Strategia privind protecţia şi conservarea mediului înconjurător are ca obiective 

globale îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu, cât şi limitarea şi/sau eliminarea 
impactului negativ asupra acestora, îmbunătăţirea gestionării deşeurilor şi îmbunătăţirea 
managementul riscurilor naturale şi antropice. 

Pentru fiecare domeniu ţintă se vor stabili strategii de rezolvare a problemelor create 
de poluare şi degradare în raport cu situaţia existentă, analizată în capitolul 2.10. Probleme 
de mediu.  

 
3.10.1. Strategia privind îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu 

 
3.10.1.1. Strategia privind îmbunătăţirea calităţii aerului 

 
Atmosfera fiind cel mai larg vector de propagare a poluanţilor, ale căror efecte se 

resimt de la nivel local până la nivel global asupra tuturor elementelor biotice şi abiotice, 
monitorizarea calităţii aerului ocupă un loc esenţial, constituindu-se într-un element de 
fundamentare a strategiilor de control. 

A supune controlului calitatea aerului presupune elaborarea unui program coerent 
care să vizeze toate problemele de poluare precum şi responsabilităţile autorităţilor locale. 

Obiectivul strategic îl reprezintă ameliorarea calităţii aerului prin diminuarea cantităţii 
de emisii provenite din diverse procese. 
 Direcţiile de acţiune propuse pentru realizarea acestui obiectiv sunt:  

• Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 96/61/CE privind 
prevenirea şi controlul integrat al poluării industriale (IPPC) la instalaţiile care nu sunt 
conforme cu prevederile acestei directive: SC Amurco SRL, S.C. Letea SA, SC Subex 
SA. 

• Aplicarea Directivei nr. 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compuşi organici 
volatili (COV) provenite din utilizarea solvenţilor organici în anumite activităţi şi 
instalaţii. Aplicarea unui plan de reducere a emisiilor de COV la obiectivele care nu 
respectă valorile limită respectiv SC Promode SRL şi SC Mobilla Elbac SRL.  

• Aplicarea Directivei Consiliului nr 88/609 EEC (Directiva LCP) privind limitarea 
emisiilor de poluanţi specifici în atmosferă din instalaţii mari de ardere.  

 Directiva vizează instalaţiile termoenergetice a căror putere termică nominală este 
egală sau mai mare cu 50MWt, şi care furnizează energie termică şi electrică populaţiei: CET 
Bacău. Obiectivul directivei este limitarea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi în 
aer proveniţi de la instalaţiile mari de ardere. 
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• Respectarea Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt 

implicate substanţe periculoase - (SEVESO II) – HG 804/2007 
 Prevederile acestei directive se aplică activităţilor în care sunt prezente substanţe 
periculoase (toxice, foarte toxice, oxidante, explozibile, inflamabile, foarte inflamabile, 
periculoase pentru mediu) în cantităţi suficiente astfel încât să existe pericolul producerii unui 
accident major: SC Petrom SA (Depozit Peco BC), SC Amurco SRL, SC Letea SRL.
 Scopul este de a preveni accidentele majore în care sunt implicate substanţe 
periculoase şi de a limita consecinţele pentru populaţie şi mediu. 

• Implementarea Directivei 2003/87/CE  privind stabilirea unei scheme de 
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Se supun 
prevederilor  acestei hotărâri instalaţiile aparţinând următorilor operatori economici: 
SC Aerostar SA Bacău, SC Letea SA Bacau, SC Amurco SRL Bacău, SA CET SA 
Bacău, S.C. Diana Forest S.A Bacău. 

• Tehnologii noi pentru diminuarea gazelor cu efect de seră: 
 - îmbunătăţirea sisteme de ardere şi reducerea CO2 la CET Bacău şi SC Amurco SRL; 
 - reducerea emisiilor de poluanţi (în special pulberile în suspensii), ca urmare a 
traficului rutier, sub valoarea CMA prin reducerea adaosului de plumb din benzină şi utilarea 
autovehiculelor cu dispozitive antipoluante; 
 - instalaţii noi, ecologice de producere a energiei electrice şi termice, inclusiv prin 
promovarea surselor neconvenţionale (energie solară, energie eoliană); 
 - reducerea pierderilor în atmosferă a substanţelor ce reduc stratul de ozon (ODS-uri). 

• Controlul nivelului de poluare prin aplicarea tehnicilor şi tehnologiilor pentru reţinerea 
poluanţilor şi/sau prin introducerea de tehnologii mai puţin poluante; 

• Relocalizarea industriei la periferie va contribui la îmbunătăţirea calităţii aerului în 
zonele rezidenţiale; 

• Realizarea unor zone tampon (plantaţii de arbori) între zonele industriale poluante şi 
zonele rezidenţiale adiacente – Şerbăneşti, Bacău Sud şi alte zone cu probleme;   

• Dezvoltarea unor noi activităţi productive (activităţile ITC), cu un impact minim asupra 
aerului; 

• Creşterea potenţialului de utilizare a resurselor forestiere în vederea limitării gazelor 
cu efect de seră, prin împădurirea terenurilor agricole şi non-agricole;  

• Introducerea sensului giratoriu în locul semaforului, în cât mai multe intersecţii pentru 
fluidizarea traficului; 

• Sincronizarea semafoarelor de pe căile rutiere cu trafic intens, acţiune care ar 
conduce la diminuarea nivelului de zgomot stradal; 

• Redimensionarea infrastructurii de transport cu prevederea unei rute ocolitoare pentru 
dirijarea traficului rutier din interiorul localităţii şi evitarea producerii poluării fonice;  

• Degrevarea circulaţiei auto în zona centrală  prin crearea unor străzi pietonale;  
• Montarea unor panouri fonoabsorbante şi fonoizolante în zonele construite, limitrofe 

gării, căilor ferate; 
• Aplicarea HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental: 

 - conf art. 4 autorităţile administraţiei publice locale autorităţile administraţiei publice 
locale prevăd, din bugetul local, fonduri necesare realizării hărţilor strategice de zgomot şi 
planurile de acţiune aferente acestora pentru aglomerările urbane (cu mai mult de 100 000 
locuitori); 
 - hărţile strategice de zgomot se supun aprobării comisiei până la data de 30 iunie 
2012. După această dată aprobarea se realizează o dată la 5 ani; 
 - planurile de acţiune se supun aprobării comisiei până la data de 18 iulie  2013; după 
această dată planurile se revizuiesc şi reactualizează cel puţin o dată la 5 ani. 

• Îmbunătăţirea transportului public în comun prin înnoirea parcului auto şi întreţinerea 
corespunzătoare a acestora; 
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• Reabilitarea spaţiilor verzi; 
• Realizarea perdelelor de protecţie în zona arterelor rutiere foarte circulate (drumuri 

europene, DN, DJ), prin plantarea de arbori, ce vor constitui zone - tampon între zona 
stradală şi zona de locuit; 

• Realizarea perdelelor de protecţie vegetală pentru obiectivele industriale existente. 
 
 

3.10.1.2. Strategia privind îmbunătăţirea calităţii apelor 
 

Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect 
menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii biologice ale acestora, în scopul evitării 
unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale. 

Fiind un factor de mediu fundamental, apa conferă posibilităţi de utilizare pentru orice 
fel de necesităţi. Supravegherea calităţii apelor are ca scop protecţia împotriva efectelor 
nocive ale poluării şi implică două etape: cunoaşterea calităţii şi măsuri de protecţie a 
acesteia.  
 Strategia de rezolvare a problemelor îmbunătăţirii calităţii apelor urmăreşte reducerea 
încărcărilor apelor evacuate, asigurarea unei preepurări la agenţii racordaţi la canalizarea 
orăşenească, remedierea funcţionării staţiilor de epurare acolo unde există şi realizarea unor 
noi staţii de epurare. 
 Obiectivul strategic îl reprezintă ameliorarea calităţii apelor de suprafaţă şi a apelor 
subterane în municipiul Bacău. 
 Direcţiile de acţiune propuse pentru atingerea acestui obiectiv sunt:  

• Încadrarea tuturor utilizatorilor în limitele de descărcare a apelor uzate evacuate în 
emisarii naturali şi/sau în reţelele de canalizare a localităţii, conform actelor de 
reglementare; 

• Aplicarea prevederilor legale în domeniul gospodăririi apelor în toate cazurile în care 
se constată abateri de la aceste prevederi; 

• Întocmirea şi aplicarea cu rigurozitate a planurilor de prevenire şi combatere a 
poluărilor accidentale de către potenţialele surse de poluare; 

• Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE privind 
epurarea apelor uzate urbane prin modernizări, extinderi, retehnologizări staţii 
epurare, în scopul obţinerii unor randamente de funcţionare superioară - RAGC 
Bacău; 

• Reabilitări, modernizări şi extinderi staţii de preepurare / epurare industriale de 
existente; 

• Retehnoligizarea proceselor industriale; 
• Îmbunătăţirea tronsoanelor de râu degradate: râul Bistriţa (aval evacuare platforma 

industrială Bacău Sud) - 2 km de râu degradat (clasa a V - a de calitate); 
• Implementarea prevederilor Directivei Consiliului nr. 76/464/CEE privind poluarea 

cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunităţii 
(şi cele 7 Directive ”fiice”):  

 - reabilitarea surselor de apă poluată din industrie: Bistriţa. 
 - reabilitarea surselor de apă subterană poluată din industrie: o zonă potenţial 
critică sub aspectul poluării apelor subterane este cea în care se află amplasată S.C. Amurco 
S.R.L. - afectarea cu sulfaţi, amoniac şi fosfor a pânzei freatice din perimetrul incintei ar 
putea conduce la impurificarea pânzei freatice care are direcţia de curgere spre râul Bistriţa; 

• Igienizarea şi decolmatarea Lacului de Agrement; 
• Stabilirea de strategii pentru combaterea poluărilor accidentale cu substanţe 

periculoase (operaţionalizarea sistemului de intervenţie); 
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• Controlul strict al depozitării deşeurilor menajere şi zootehnice, cu respectarea 

normelor în vigoare; 
• Controlul utilizării îngrăsămintelor chimice şi a pesticidelor precum şi a administrării pe 

sol a îngrăşămintelor organice provenite din zootehnie; 
• Delimitarea zonelor de protecţie ale captărilor de ape subterane şi de adâncime pentru 

evitarea poluării apei destinate consumului populaţiei; 
• Delimitarea zonelor de protecţie ale apelor de suprafaţă, interzicerea oricăror 

deversări necontrolate de ape uzate, reziduuri şi depuneri de deşeuri în cursurile de 
apă şi pe malurile acestora; 

• Îmbunătăţirea accesului populaţiei şi agenţilor economici la servicii publice de apă, 
canalizare;  

• Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu 
apă; 

• Realizarea staţiei de tratare a apei; 
• Realizarea reţelelor de canalizare a apei uzate menajere pe străzile racordate la 

reţeaua de alimentare cu apă. 
 
 

3.10.1.3. Strategia privind îmbunătăţirea calităţii solurilor 
 

Ameliorarea şi menţinerea pe termen lung a funcţiilor solului şi contracararea poluării 
şi deteriorării lor sunt obiectivele principale pentru protecţia, ameliorarea şi utilizarea durabilă 
a solurilor de pe teritoriul municipiului Bacău.   

Solul este un factor de mediu fundamental ce trebuie protejat cu aceeaşi atenţie ca 
aerul şi apa. Este un mediu divers, dar fragil, care este însă factorul principal al asigurării 
hranei oamenilor, animalelor şi plantelor. Un centimetru în grosime de sol se realizează în 
zeci şi chiar sute de ani, dar de pierdut îl putem pierde într-un an, datorită vânturilor, 
precipitaţiilor, defrişării pădurilor sau folosirii neraţionale a unor substanţe chimice.   

 
Obiectivul strategic îl reprezintă ameliorarea calităţii solului prin reabilitarea 

suprafeţelor degradate, îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de 
zone poluate.  

Direcţiile de acţiune pentru realizarea acestui obiectiv sunt: 
• Lucrări de ecologizare haldă de fosfogips a SC SOFERT SA; 
• Achiziţionarea de tehnologii avansate pentru agenţii economici; 
• Închiderea depozitului municipal neconform de deşeuri până în anul 2009 şi 

reconstrucţia ecologică a terenului aferent; 
• Organizarea colectării selective a materialelor reciclabile sau recuperabile, conform 

Legii 426/2001 privind regimul deşeurilor; 
• Realizarea staţiei de transfer care să faciliteze transportul eficient al deşeurilor de 

la punctele de colectare la depozitul ecologic Bacău; 
• Asigurarea instalaţiilor şi capacităţilor de utilizare controlată a îngrăşămintelor 

chimice şi pesticidelor la producătorii agricoli, depozitarea controlată a deşeurilor 
de pesticide; 

• Organizarea infrastructurii pentru valorificarea agricolă a nămolurilor orăşeneşti; 
• Realizarea de staţii (capacităţi) de compostare/tratare mecano-biologică a 

deşeurilor biodegradabile; 
• Sprijinirea activităţii şi programelor de colectare, reciclare şi valorificare a 

deşeurilor industriale şi din construcţii şi demolări; 
• Extinderea zonelor deservite de serviciile de salubritate (extinderea colectării 

deşeurilor municipale); 
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• Dezvoltarea sistemelor de monitorizare integrată, în concordanţă cu cerinţele 

Directivelor UE (nămoluri provenite de la staţiile de epurare şi nitraţii proveniţi din 
agricultură); 

• Creşterea standardelor de viaţă şi a oportunităţilor economice prin asigurarea 
unor servicii publice de calitate, prin remedierea siturilor poluate; 

• Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate, afectate de fenomene de 
eroziune, şi redarea lor în circuitul agricol sau silvic; 

• Practicarea unui sistem adecvat de rotaţie a culturilor agricole; 
• Realizarea lucrărilor specifice şi implementarea bunelor practici de exploatare a 

solurilor agricole; 
• Extinderea folosirii îngrăşămintelor naturale şi a îngrăşămintelor chimice 

biodegradabile cu respectarea normelor de bună practică agricolă; 
• Dezafectarea şi reconstrucţia ecologică a terenului aferent actualului depozit de 

deşeuri municipale; 
• Adoptarea unor tehnologii nepoluante în scopul diminuării cantităţilor de deşeuri 

generate în procesele tehnologice de producţie;  
• Eliminarea practicilor ilegale de deversare pe sol a oricăror substanţe/materii 

poluante,  
• Recuperarea terenurilor afectate de reziduurile zootehnice şi nămoluriler de la 

staţiile de epurare orăşeneşti şi amenajarea platformelor de depozitare a acestor 
deşeuri; 

• Recuperarea terenurilor degradate de eroziuni torenţiale prin plantaţii 
antierozionale, de protecţie, benzi înierbate; 

• Identificarea, delimitarea şi constituirea de perimetre de ameliorare prin împădurire 
a terenurilor degradate;  

• Îmbunătăţirea managementul resurselor de sol prin instruire şi consiliere, focusate 
pe protecţia mediului, inclusiv pe ecocondiţionalitate. 

 
 

3.10.1.4. Strategia privind conservarea biodiversităţii 
 
 Pierderea diversităţii biologice este continuă, aceasta fiind o consecinţă a distrugerii 
habitatelor în urma urbanizării, a extinderii culturilor agricole, a despăduririlor, a recoltărilor 
excesive, dar şi ca urmare a poluării.  
 Strategia în domeniul biodiversităţii urmăreşte conservarea acesteia, utilizarea 
durabilă a componentelor sale, precum şi reconstrucţia ecologică a ecosistemelor 
deteriorate.  
 
 Direcţiile de acţiune propuse pentru realizarea obiectivelor anterioare sunt:   

• Asigurarea din terenul intravilan a unei suprafeţe de spaţiu verde de minimum 20 
mp/locuitor până la 31 decembrie 2010 şi de minimum 26 mp/locuitor până la data de 31 
decembrie 2013, conform OUG nr.114/2007; 

• Reabilitarea spaţiilor verzi; Întocmirea unui Registru Spatii Verzi – o inventariere 
exactă a situaţiei actuale; 

• Reabilitarea şi reconstrucţia spaţiilor verzi existente, inclusiv cu cedarea în 
administrare a acestora sistemului privat sau comunitar (ONG, agenti economici, persoane 
fizice); 

• Baza Sportivă Letea care a constituit mult timp principalul loc în care se puteau 
practica sporturile în zona de sud a Bacăului. În prezent din fosta baza sportivă se păstrează 
doar Stadionul Letea şi ştrandul cu piscină. În ciuda acestui fapt, se propune menţinerea 
întregii suprafeţe ca spaţiu verde; 
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• Amenajarea corespunzătoare a zonelor de agrement existente în municipiul Bacău 

prin replantări de arbori ornamentali şi înlocuirea celor îmbătrâniţi sau degradaţi; 
• Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din jurul blocurilor de locuinţe; 
• Stoparea defrişărilor şi iniţierea unor programe de refacere a pădurilor în scopul 

diminuării proceselor de degradare a solului în zonele deficitare în vegetaţie forestieră ale 
municipiului; 

• Evitarea degradării ecosistemelor naturale de luncă prin reglementarea impactului 
antropic, restabilirea comunităţilor ierboase, a pădurilor de luncă şi a zăvoaielor; 

• Prevenirea distrugerii ecosistemelor naturale prin păstrarea de fâşii de vegetaţie 
naturală în cadrul culturilor agricole; 

• Eliminarea agresiunii antropice asupra ecosistemelor naturale şi seminaturale 
terestre şi acvatice: 
  - identificarea agenţilor economici care sunt surse de agresiune asupra 
ecosistemelor naturale; 
  - stabilirea măsurilor, termenelor şi responsabilităţilor pentru fiecare agent 
economic cu scopul reducerii/eliminării agresiunilor; 

• Definitivarea situaţiei privind ariile naturale protejate: 
  - stabilirea custozilor legali, întocmirea şi negocierea convenţiilor de custodie, 
după declararea oficială a ariilor naturale protejate; 
  - stabilirea în teren a perimetrului, coordonatelor şi a zonelor tampon ale ariilor 
naturale protejate; 

• Realizarea managementului ariilor naturale protejate printr-un ansamblu de măsuri 
care să asigure un regim special de protecţie şi conservare conform dispoziţiilor legale 
(Legea nr. 462/2001): 

- elaborarea planului de management pentru fiecare arie naturală protejată, 
corespunzător obiectului protecţiei şi conservării; 
- întocmirea regulamentului fiecărei arii naturale protejate; 
- controlul privind modul de respectare a obligaţiilor asumate de custode sau 
administraţia fiecărei arii naturale protejate; 
- întărirea capacităţii instituţionale şi de decizie în ariile protejate; 
- construcţia şi îmbunătăţirea infrastructurii în ariile protejate; 
- interzicerea/limitarea desfăşurării oricăror activităţi care să contravină 
regimului ariilor protejate; 
- realizarea de sisteme de monitorizare pentru ariile protejate şi siturile Natura 
2000; 
- propunerea de noi arii protejate care să devină situri Natura 2000; 

• Identificarea speciilor de floră şi faună care necesită instituirea unui regim special 
de protecţie şi conservare (rare, periclitate, vulnerabile); 

• Elaborarea Listei Roşii pentru speciile din floră şi faună sălbatică; 
• Stabilirea măsurilor speciale de protecţie pentru speciile de floră şi faună 

periclitate, rare, vulnerabile; 
• Dezvoltarea turismului prin valorificarea din perspectivă durabilă a siturilor 

naturale; 
• Interzicerea activităţilor care au ca efect degradarea mediului natural: 

  - stabilirea zonelor şi habitatelor afectate şi a gradului de degradare; 
  - identificarea ecosistemelor, a speciilor de floră şi faună afectate; 
  - identificarea cauzelor şi stabilirea măsurilor şi responsabilităţilor; 
  - monitorizarea modului de realizare a măsurilor stabilite şi a evoluţiei situaţiei 
zonelor afectate; 

• Stimularea comunităţilor locale în vederea creşterii gradului de conştientizare 
asupra nevoilor de conservare a biodiversităţii. 
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3.10.2. Strategia privind îmbunătăţirea gestionării deşeurilor 
 

Managementul deşeurilor pe teritoriul municipiului Bacău se realizează conform 
Directivelor Europene, Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor, Planului Naţional de 
Gestionare a Deşeurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004) şi Programului Operaţional 
Sectorial de Mediu 2007-2013. Angajamentele asumate sunt preluate în cadrul Planului 
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – document elaborat de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului în colaborare cu toţi factorii implicaţi. 

Strategia privind managementul deşeurilor urmăreşte reducerea impactului deşeurilor 
asupra mediului prin reciclarea / valorificarea unei cantităţi cât mai mari de deşeuri astfel 
încât, în depozitul ecologic, să ajungă doar deşeurile inerte, nevalorificabile.  

Obiectivele prioritare ale activităţilor de gestionare a deşeurilor sunt:  
 prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri şi a gradului de periculozitate a 

acestora; 
 dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale; 
 dezvoltarea tehnologiilor şi comercializarea acelor produse cu impactul cel mai mic 

asupra mediului (volum, periculozitate, risc de poluare);  
 dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finală a substanţelor 

periculoase din deşeurile destinate valorificării; 
 reutilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare, sau orice proces prin 

care se obţin materii prime secundare ori utilizarea deşeurilor ca sursă de energie.  
 

Valorificarea potenţialului util din deşeuri are următoarele obiective subsidiare: 
• dezvoltarea pieţei pentru materiile prime secundare şi susţinerea promovării 

utilizării produselor obţinute din materiale reciclate; 
• decuplarea generării deşeurilor de creşterea economică şi realizarea unei reduceri 

a volumului de deşeuri; 
• promovarea prioritară a valorificării materiale în măsura posibilităţilor tehnice şi 

economice în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi mediu; 
• promovarea valorificării energetice în instalaţii cu randament energetic ridicat în 

cazul în care valorificarea materială nu este fezabilă din punct de vedere tehnico-economic, 
beneficiul energetic rezultat în urma incinerării este pozitiv şi există posibilitatea utilizării 
eficiente a energiei rezultate. 
 

Consecinţa inevitabilă a activităţii umane, şi în special a dezvoltării economice şi a 
modificării comportamentului consumatorilor o reprezintă generarea unor cantităţi din ce în 
ce mai mari de deşeuri (creştere exponenţială). Prin urmare, este necesară implementarea 
unui sistem de gestionare a deşeurilor eficient din punct de vedere ecologic şi economic.  

 
Etapele generale ale sistemului de gestionare a deşeurilor sunt: 

 - colectarea deşeurilor, care se poate face atât separat, cât şi în amestec; 
 - tratarea deşeurilor:  

 pentru deşeurile biodegradabile, această tratare se face fie prin 
compostare, fie prin tratare mecano - biologică pentru stabilizarea 
deşeului; 

 pentru deşeurile de ambalaje şi alte deşeuri, colectarea separată în 
vederea valorificării; 

 - eliminarea deşeurilor: prin depozitare în depozite ecologice. 
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 Obiective şi ţinte pentru îmbunătăţirea gestionării deşeurilor identificate în 
„Planul Judeţean de Gestionare a deşeurilor” – Bacău: 
 

Obiective Obiective subsidiare / ţinte Termen 
1. Politica şi cadrul legislativ privind gestionarea deşeurilor 

Elaborarea de acte normative specifice la 
nivel judeţean şi local în concordanţă cu 
politica de gestionare a deşeurilor şi cu 
legislaţia naţională, pentru a implementa un 
sistem integrat, eficient din punct de vedere 
economic şi ecologic 
Încurajarea autorităţilor locale şi a celor 
judeţene de a elabora împreună cu sectorul 
privat o strategie comună  în vederea 
organizării managementului integrat pe tot 
lanţul, de la colectare, colectare selectivă, 
tratare şi până la eliminarea finală 

1.1.Elaborarea cadrului 
legislativ şi organizatoric 
la nivel judeţean necesar 
implementării unui sistem 
integrat de management 
al deşeurilor 

Conştientizarea factorilor de decizie şi a 
populaţiei că un management adecvat al 
deşeurilor este de cea mai mare importanţă 
pentru sănătatea populaţiei 

Permanent cu 
revizuiri 

periodice 

Creşterea importanţei acordate aplicării 
legislaţiei şi controlul acesteia 
Întărirea cooperării între instituţii în vederea 
aplicării legislaţiei  
Creşterea eficienţei structurilor instituţionale la 
nivel judeţean şi local, printr-o definire clară a 
responsabilităţilor  
Informarea tuturor factorilor interesaţi/implicaţi 
referitor la legislaţia de protecţie a mediului în 
general şi cea de gestionare a deşeurilor în 
particular 

1.2. Creşterea eficienţei 
de aplicare a legislaţiei în 
domeniul gestionării 
deşeurilor 

Creşterea importanţei activităţilor de 
monitorizare şi control efectuate de autorităţile 
competente ca ARPM, APM, Garda de Mediu, 
în concordanţă cu responsabilităţile acestora 

Permanent 

2. Aspecte instituţionale şi organizatorice 
Crearea condiţiilor pentru eficientizarea 
structurilor instituţionale şi a sistemelor 
aferente activităţilor de gestionare a deşeurilor 

2.1 Adaptarea şi 
dezvoltarea cadrului 
instituţional şi 
organizatoric în vederea 
îndeplinirii cerinţelor 
naţionale şi 
compatibilizarea cu 
structurile europene 

Întărirea capacităţii administrative a instituţiilor 
guvernamentale la nivelul instituţiilor judeţene 
şi locale cu competenţe şi responsabilităţi în 
aplicarea legislaţiei 

Permanent 

3. Resurse umane 
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3.1. Asigurarea 
resurselor umane ca 
număr şi pregătire 
profesională 

Asigurarea de personal suficient şi bine 
pregătit profesional şi de dotări 
corespunzătoare la nivel judeţean şi local 

Începând cu 
2008 

 
4. Finanţarea sectorului de gestionare a deşeurilor 

Dezvoltarea unui sistem viabil de gestionare a 
deşeurilor care să cuprindă toate etapele de la 
colectare, transport, valorificare, reciclare, 
tratare şi eliminare finală 

Permanent 

Optimizarea utilizării tuturor fondurilor 
naţionale şi  internaţionale disponibile pentru 
cheltuieli de capital în domeniul gestionării 
deşeurilor (Fondul pentru mediu, fonduri 
private, fonduri structurale şi de coeziune, 
instituţii bancare etc) 

Permanent 

Îmbunătăţirea sistemului de gestionare a 
deşeurilor prin elaborarea unor mecanisme 
economico-financiare care să permită 
organizarea unui management integrat bazat 
pe taxe covenabile pentru cetăţeni, care de 
asemenea, să acopere costurile de colectare, 
tratare şi depozitare controlată 

2008 cu atenţie  
permanentă 

Încurajarea utilizării tuturor mecanismelor 
economico - financiare în vederea promovării 
colectării selective a bateriilor şi 
acumulatorilor, a deşeurilor periculoase 
menajere, a ambalajelor, a echipamentelor 
electrice şi electronice şi a vehiculelor scoase 
din uz  

2008 cu atenţie  
permanentă 

4.1. Crearea şi utilizarea 
de sisteme şi mecanisme 
economico-financiare 
pentru  gestionarea 
deşeurilor în condiţiile 
respectării principiilor 
generale, cu precădere a 
principiului “poluatorul 
plateşte” şi a principiului 
“subsidiarităţii” 

Stimularea creării şi dezvoltării unei pieţe 
viabile pentru deşeurile reciclabile Permanent 

5.Informarea şi conştientizarea părţilor implicate 
Intensificarea comunicării între toţi factorii 
implicaţi Permanent 

Organizarea şi supervizarea programelor de 
educaţie şi conştientizare la toate nivelele Permanent 

Utilizarea tuturor canalelor de comunicaţie 
(mass-media, web site-uri, seminarii, 
evenimente) pentru informarea publicului şi 
pentru conştientizarea anumitor grupuri ţintă 
(copii, tineri, adulţi, vârsta a treia) 

Permanent 
5.1. Promovarea unui 
sistem de informare, 
conştientizare şi motivare 
pentru toate părţile  
implicate Promovarea auditurilor de gestionare a 

deşeurilor ca parte a procesului de planificare 
şi a celui de supervizare şi control. Pentru 
comunităţi şi întreprinderi mari se recomandă 
integrarea auditului de gestionare a deşeurilor 
în procedurile de planificare şi control 

Permanent 
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Elaborarea de materiale informative şi 
realizarea de campanii de conştientizare a 
populaţiei privind gestionarea deşeurilor 

Permanent 5.2  Campanii publice 
referitoare la gestionarea 
deşeurilor şi 
îmbunătăţirea calităţii 
vieţii 

Informarea publicului asupra efectelor nocive 
cauzate de gestionarea necorespunzătoare a 
deşeurilor prin depozitarea necontrolată a 
acestora 

Permanent 

6. Date şi informaţii privind gestionarea deşeurilor 
Îmbunătăţirea sistemului judeţean de 
colectare, procesare şi analiză a datelor şi 
informaţiilor privind generarea şi gestionarea 
deşeurilor (inclusiv a fluxurilor specifice de 
deşeuri) 

Permanent 

Îmbunătăţirea raportării directe, prin mijloace 
IT, a datelor colectate la nivel judeţean şi 
transmiterea acestora la nivel local (Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Bacău), regional 
(Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 
Bacău) şi naţional (Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Mediului)  

Permanent 

6.1. Obţinerea de date şi 
informaţii corecte şi 
complete, adecvate 
cerinţelor de raportare la 
nivel naţional şi european 

Îmbunătăţirea sistemului de validare a datelor 
primite, creşterea responsabilizării întregului 
personal implicat în colectarea, procesarea şi 
validarea datelor  

Permanent 

7. Prevenirea generării deşeurilor 

Promovarea, încurajarea şi implementarea 
principiului prevenirii deşeurilor la producători Permanent 7.1. Maximizarea 

prevenirii generării  
deşeurilor Promovarea, încurajarea şi implementarea 

principiului prevenirii deşeurilor la consumator Permanent 

8. Valorificarea potenţialului util din deşeuri 
Dezvoltarea unei pieţe viabile pentru materiile 
prime secundare şi susţinerea promovării 
utilizării produselor obţinute din materiale 
reciclate 

Permanent 8.1. Exploatarea tuturor 
posibilităţilor de natură 
tehnică şi economică 
privind valorificarea 
deşeurilor 

Reducerea cantităţilor  de deşeuri municipale  
depozitate utilizând capacităţi optime de 
selectare a deşeurilor colectate 

Permanent 

Creşterea gradului de valorificare materială 
(reciclare) şi reciclarea deşeurilor menajere 
altele decât cele de ambalaje, în măsura 
posibilităţilor tehnice şi economice 

Permanent 
8.2. Dezvoltarea 
activităţilor de valorificare 
materială şi energetică Promovarea valorificării energetice prin co-

incinerare şi incinerare în cazul în care 
valorificarea materială nu este fezabilă din 
punct de vedere tehnico-economic 

Permanent 
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9.Colectarea şi transportul deşeurilor 

Extinderea sistemelor de colectare a 
deşeurilor municipale în mediul urban – aria 
de acoperire 100% 

2013 
 

9.1. Asigurarea de 
capacităţi de colectare şi 
de sisteme de transport  
adaptate numărului de 
locuitori şi cantităţilor de 
deşeuri generate 

Asigurarea infrastructurii necesare şi 
modernizarea sistemelor de colectare şi 
transport  

Permanent 

Implementarea sistemelor de colectare 
selectivă a materialelor valorificabile astfel 
încât să se asigure atingerea obiectivelor 
legislative referitoare la deşeurile de ambalaje 
şi deşeurile biodegradabile 

Permanent 

Colectarea separată a deşeurilor periculoase 
existente în deşeurile municipale Permanent 

Introducerea unor mecanisme financiare 
pentru stimularea colectării selective Permanent 

9.2. Asigurarea celor mai 
bune opţiuni de colectare 
şi transport a deşeurilor 
corelate cu activităţile de 
reciclare şi depozitare 
finală Construirea de staţii de transfer pe baza 

studiilor de fezabilitate şi în corelaţie cu anii de 
închidere a depozitelor existente, în cadrul 
cărora să se realizeze şi operaţii de sortare a 
deşeurilor 

2008-2013 

10. Tratarea deşeurilor 

10.1. Promovarea tratării 
deşeurilor în vederea 
asigurării unui 
management ecologic 
raţional 

Încurajarea tratării deşeurilor în vederea: 
valorificării (materiale şi energetice), diminuării 
caracterului periculos şi diminuării cantităţii de 
deşeuri eliminate în final 

Permanent 

 
11. Deşeuri biodegradabile 

Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile 
municipale depozitate la 75% din cantitatea 
totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 
1995 

2010 

Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile 
municipale depozitate la 50% din cantitatea 
totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 
1995 

2013 

11.1. Reducerea cantităţii 
de deşeuri municipale 
biodegradabile 
depozitate 

Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile 
municipale depozitate la 35% din cantitatea 
totală (exprimată gravimetric), produsă în anul 
1995 

2016 

 
 

12. Deşeuri de ambalaje 
12.1. Prevenirea 
producerii deşeurilor de 

Optimizarea cantităţii de ambalaje pe produs 
ambalat Permanent 
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ambalaje Crearea de condiţii necesare pentru reciclarea 

deşeurilor de ambalaje, în sensul unei bune 
organizări a colectării selective 

Permanent 

Reciclarea a minimum 60% pentru 
hârtie/carton şi minimum 50% pentru metal, 
din greutatea fiecărui tip de material conţinut 
în deşeurile de ambalaj 

31 decembrie 
2008 

Reciclarea a minimum 15% pentru plastic şi 
lemn, din greutatea fiecărui tip de material 
conţinut în deşeurile de ambalaj 

31 decembrie 
2011 

Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de 
incinerare cu recuperare de energie a minium 
50% din greutatea deşeurilor de ambalaje 

31 decembrie 
2011 

Reciclarea a minimum 55% din greutatea 
totală a materialelor de ambalaj conţinute în 
deşeurile de ambalaje, cu minimum 60% 
pentru sticlă şi minimum 22,5% pentru plastic 

31 decembrie 
2013 

12.2. Valorificarea şi 
reciclarea deşeurilor de 
ambalaje raportate la 
cantităţile de ambalaje 
introduse pe piaţă  
 

Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de 
incinerare cu recuperare de energie a minium 
60% din greutatea deşeurilor de ambalaje 

31 decembrie 
2013 

12.3 Crearea şi 
optimizarea schemelor 
de colectare şi reciclare a 
deşeurilor de ambalaje 

Organizarea de sisteme de colectare separată 
a deşeurilor de ambalaje în vederea atingerii 
ţintelor la termenele stabilite 

Permanent 

13. Deşeuri din construcţii şi demolări 

Colectarea separată a deşeurilor din 
construcţii şi demolări, pe categorii (deşeuri 
periculoase şi deşeuri nepericuloase) 

Începând cu 
2008 

Tratarea deşeurilor periculoase din construcţii 
şi demolări în vederea scăderii potenţialului 
periculos şi eliminării în condiţii de siguranţă 

Permanent 

Crearea de capacităţi de tratare şi valorificare Permanent 

13.1. Gestionarea 
corespunzătoare a 
deşeurilor din construcţii 
şi demolări, cu 
respectarea principiilor 
strategice şi a minimizării 
impactului asupra 
mediului şi sănătăţii 
umane 

Eliminarea corespunzătoare a deşeurilor care 
nu pot fi valorificate 

Începând cu 
2008 

14. Deşeuri voluminoase 

Înfiinţarea de puncte speciale pentru 
colectarea deşeurilor voluminoase de la 
populaţie  

Începând cu 
2008 

14.1. Gestionarea 
corespunzătoare cu 
respectarea principiilor 
strategice şi a minimizării 
impactului asupra 
mediului şi sănătăţii 
umane 

Valorificarea potenţialului util din material şi 
valorificarea energetică a deşeurilor 
voluminoase  

Începând cu 
2008 

15. Nămoluri  de la staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti 

15.1. Gestionarea 
corespunzătoare a 

Prevenirea depozitării ilegale şi a deversării 
nămolului în apele de suprafaţă Permanent 
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Promovarea prioritară a valorificării în 
agricultură în condiţiile respectării prevederilor 
legislative  

Permanent 
nămolului provenit de la 
staţiile de epurare, cu 
respectarea principiilor 
strategice şi a minimizării 
impactului asupra 
mediului şi sănătăţii 
umane 

Promovarea tratării prin presare/deshidratare 
în vederea co-incinerării Permanent 

16. Vehicule scoase din uz (VSU) 

Colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din 
uz care au fost introduse pe piaţă de 
producători individuali sau ale căror 
producători şi-au încetat activitatatea 

Începând cu 
2008 

Proiectarea sistemului care să permită 
ultimului proprietar al maşinii să o depună la 
un punct de colectare - valorificare gratuit – cu 
excepţiile prevăzute de HG 2406/2004 

Începând cu 
2008 

Stabilirea unui punct de colectare pentru 
vehiculele scoase din uz 

Începând cu 
2008 

Extinderea reutilizării şi reciclării materialelor 
provenite de la vehiculele scoase din uz şi 
valorificarea energetică a acelor materiale 
care nu pot fi reciclate 

Începând cu 
2008 

16.1. Crearea şi 
dezvoltarea unei reţele 
de colectare, valorificare, 
reciclare a vehiculelor 
scoase din uz 

Reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din 
masa  tuturor vehiculelor scoase din uz 

Începând cu 
01.01.2015 

 
17. Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 

Organizarea colectării selective a deşeurilor 
din echipamente electrice şi electronice şi a 
componentelor acestora, cu o ţintă (rată 
medie anuală) de cel puţin: 
• 2 kg/locuitor şi an (obiectiv intermediar) 
• 3 kg/ locuitor şi an (obiectiv intermediar) 
• 4 kg/ locuitor şi an 

 
 
 
 

2006 
2007 
2008 

Îndeplinirea obiectivelor de valorificare,  
reutilizare şi reciclare a deşeurilor din 
echipamente electrice şi electronice colectate 
selectiv conform prevederilor HG nr. 448/2005 

2008 

17.1. Colectare separată, 
reutilizare, reciclare şi 
valorificare 

Încurajarea şi facilitarea reutilizării, a 
dezmembrării, reciclării deşeurilor din 
echipamente electrice şi electronice şi a 
componentelor şi materialelor din care sunt 
realizate  

Permanent 

 
 

18. Deşeuri periculoase din deşeuri municipale 
18.1.Implementarea 
serviciilor de colectare şi 
transport pentru 

Informarea şi încurajarea cetăţenilor în 
vederea colectării separate a componentelor 
periculoase din deşeurile menajere 

Începând cu 
2008 
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deşeurile periculoase Instalarea unor de puncte de colectare a 

deşeurilor periculoase din deşeurile menajere   
Începând cu 

2008 
Tratarea deşeurilor periculoase în vederea 
reciclării şi utilizării în procese tehnologice Permanent 18.2. Eliminarea 

deşeurilor periculoase în 
mod ecologic raţional Asigurarea de capacităţi şi instalaţii în 

conformitate cu standardele europene Permanent 

19. Eliminarea deşeurilor 

Încetarea activităţii depozitului neconform de 
deşeuri  

Etapizat până în 
2009, conform 
HG 349/2005 

Închiderea şi monitorizarea post închidere a 
depozitului neconform (până la 16 iulie 2009) 

Corelat cu 
calendarul de 

încetare a 
activităţii 

 Eliminarea deşeurilor în 
conformitate cu cerinţele 
legislaţiei în domeniul 
gestiunii deşeurilor în 
scopul protejării sănătăţii 
populaţiei şi a mediului Asigurarea capacităţilor necesare pentru 

eliminarea deşeurilor prin promovarea cu 
prioritate a instalaţiilor de eliminare la nivel 
zonal 

Permanent 

 
 

3.10.3. Strategia privind îmbunătăţirea managementului riscurilor naturale şi antropice 
 
 

 3.10.3.1. Riscuri naturale  
 

  a) Zone afectate de inundaţii: 
• Lucrări urgente pentru redimensionarea podului de beton de pe DN2 (Bacău - 

Moineşti) în vederea tranzitării debitelor la viiturile corespunzătoare clasei de importanţă a 
municipiului Bacău, deoarece din cauza acestui pod în anul 2005 s-au produs inundaţii 
soldate cu importante pagube materiale;  

• Decolmatarea Lacului de Agrement; 
• Reabilitarea şi realizarea de lucrări de apărare împotriva inundaţiilor (lucrări de 

îndiguiri, regularizari, apărări de maluri); 
• Punerea în siguranţă a lucrărilor existente, de corecţie a torenţilor;  
• Studiu în zonele de risc la inundaţii privind creşterea capacităţilor de transport şi 

înmagazinare a albiilor minore şi majore, realizare de zone care să poată fi inundate 
temporar la viituri (lucrări de atenuare a undelor de viitură); 

• Interzicerea construirii de noi obiective în zonele inundabile şi pe zonele de 
protecţie ale lucrărilor hidrotehnice. 
 
   b) Cutremure: 

• Locuinţele cu vechime mai mare şi construite din materiale cu rezistenţă mai slabă 
(din clasa I de risc seismic) necesită următoarele măsuri: 

 - evaluarea rezistenţei antiseismice actuale a structurii clădirii; 
 - reparaţii şi consolidări; 

 - asigurarea pentru daune seismice. 
• În cazul producerii unui cutremur se vor lua următoarele măsuri: 
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 - formaţiunile de cercetare vor executa cercetarea raionului şi delimitarea zonelor 
(construcţiilor) cu grad ridicat de pericol; 
   - amenajarea căilor de acces pentru salvarea victimelor, acordarea primului ajutor şi 
evacuarea populaţiei şi a bunurilor materiale se va executa de către formaţiunile de 
deblocare-salvare în cooperare cu cele de salvare şi alte formaţiuni specifice; 
  - participarea la amenajarea şi asigurarea funcţionării punctelor de adunare sinistraţi; 
  - participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, şi 
medicamente; 
  - grupa de intervenţie pe autospeciala de stins incendii va acţiona în vederea 
localizării şi stingerea incendiilor.  
 
 

3.10.3.2. Riscuri antropice (accidente majore în c are sunt implicate substante 
periculoase) 

 
• Respectarea Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt 

implicate substanţe periculoase - (SEVESO II): 
• Prevederile acestei directive se aplică activităţilor în care sunt prezente substanţe 

periculoase (toxice, foarte toxice, oxidante, explozibile, inflamabile, foarte inflamabile, 
periculoase pentru mediu) în cantităţi suficiente astfel încât să existe pericolul producerii unui 
accident major: SC Petrom SA (Depozit Peco BC), SC Amurco SRL, SC Letea SRL.,
 Scopul este de a preveni accidentele majore în care sunt implicate substanţe 
periculoase şi de a limita consecinţele pentru populaţie şi mediu. 

• Conformarea cu Directiva UE SEVESO, transpusă în legislaţia română prin HG 
804/2007. 
 
 
 
 

3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE 
 
 

Soluţia generală de organizare şi dezvoltare: 
 
Soluţia de urbanism prevede organizarea şi dezvoltarea localităţii suprapusă pe 

intravilanul existent, cu menţinerea structurii actuale. 
 

Aplicarea prevederilor Planului Urbanistic general se face pe baza reglementărilor 
pertea grafică – planşa 2, precum şi a Regulamentului Local de Urbanism. 

Prevederile din piesele desenate cât şi cele ale Regulamentului se aplică atât la 
teritoriul intravilan, cât şi la cel extravilan, în limitele teritoriului administrativ. 

Pentru zonele funcţionale, prevederile regulamentului se grupează în 3 capitole 
cuprinzând reglementări specifice: 

 
Capitolul I - Generalităţi 

Tipuri de zone şi subzone funcţionale 
Funcţiunea dominantă a zonei 
Funcţiunile complementare admise ale zonei 

 
Capitolul II  - Utilizarea funcţională 

Utilizarea funcţională 
Utilizări permise cu condiţii 
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Capitolul III – Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 
Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor 
Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri 
 

Destinaţia terenurilor, zonele funcţionale 
 

În funcţie de modul de utilizare funcţională, de caracteristicile morfologice şi de situare 
în raport cu zona protejată, terenul situat în interiorul intravilanului a fost împărţit în 
următoarele zone şi subzone: 
 
 

ZONA CENTRALĂ ŞI ALTE ZONE CU FUNCŢIUNI COMPLEXE 
ZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN INTERIORUL PERIMETRULUI DE PROTECŢIE A 
VALORILOR ISTORICE ŞI ARHITECTURAL URBANISTICE 
- Zona centrală în care se menţine configuraţia ţesutului urban tradiţional 
- Zona centrală cu inserţii de clădiri noi 
- Zona centrală cu cerinţe speciale de configurare cauzate de situarea pe acelaşi culuar a 
locaselor de cult: Catedrala ortodoxă, “Inaltarea Domnului”, biserica “Sf. Nicolae, Biserica 
Precista, Teatrul „George Bacovia”, Casa Memorială „G. Bacovia”, Complexul Muzeal „Iulian 
Antonescu”.  
   
 ZONA CENTRALĂ SITUATĂ ÎN AFARA PERIMETRULUI DE PROTECŢIE  A  VALORILOR 
ISTORICE ŞI ARHITECTURAL URBANISTICE 
- Zona centrală rezervată cu precădere funcţiunilor representative 
- Zona centrală cu clădiri înalte şi medii, având rol deosebit în configurarea siluetei localităţii 
- Zona centrală cu clădiri medii (maxim P+3) 
           - Consiliul judetean, Primaria, Muzeul de istorie, Biblioteca judeteana, Teatrul George 
Bacovia, Casa de cultura “Vasile Alecsandri” 
 

ZONA CARE GRUPEAZĂ FUNCŢIUNI COMPLEXE DE IMPORTANŢĂ 
SUPRAMUNICIPALĂ ŞI MUNICIPALĂ SITUATE ÎN AFARA ZONEI CENTRALE 
Pol terţiar principal conţinând instituţii şi servicii publice supramunicipale şi municipale, sedii 
de companii şi firme, servicii financiar bancare şi de asigurări, poştă şi telecomunicaţii, 
hoteluri, restaurante, comerţ, loisir,etc; 
Pol terţiar secundar, conţinând sedii de companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, servicii 
profesionale, colective şi personale, poştă şi telecomunicaţii, hoteluri, restaurante, comerţ, 
loisir,etc; 
 

ZONA MIXTĂ CONŢINÂND INSTITUŢII, SERVICII ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE, 
SERVICII COMERCIALE, COMERŢ, HOTELURI, RESTAURANTE, LOISIR, ACTIVITĂŢI 
PRODUCTIVE MICI NEPOLUANTE ŞI LOCUINŢE 
Zonă mixtă cu clădiri dispuse pe aliniament având regim de construire continuu şi înălţimi 
maxime P+1+M, P+2, P+4, P+6 - 8 
Zonă mixtă cu clădiri înalte şi front discontinuu 
Inserţii de funcţiuni mixte în fronturi constituite 
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ZONA CENTRELOR DE CARTIER CONŢINÎND ECHIPAMENTE PUBLICE SERVICII 

COMERCIALE, COMERŢ, HOTELURI, RESTAURANTE, LOISIR, ACTIVITĂŢI 
PRODUCTIVE MICI NEPOLUANTE ŞI LOCUINŢE 
- Zona centrelor de cartier  din ansamblurile de locuinţe colective  
- Zona centrelor noilor cartiere propuse 
 
 

ZONA DE LOCUIT 
 

ZONA DE LOCUIT FORMATĂ DIN ANSAMBLURI CU LOCUINŢE COLECTIVE MARI 
ŞI MEDII  

ZONA DE LOCUINŢE  COLECTIVE MEDII CU ÎNĂLŢIMI DE MAXIM P+4 NIVELURI 
ZONA DE LOCUINŢE  INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE MICI CU ÎNĂLŢIMI DE MAXIM 

P+1 NIVELURI 
 

ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE 
ZONA DE ACTIVITĂŢI AGRO INDUSTRIALE 
ZONA ACTIVITĂŢILOR INDUSTRIALE ŞI MIXTE 

Subzona unităţilor industriale mari, mijlocii şi mici, unităţi de depozitare comercială, unităţi de 
transporturi şi alte servicii 
Subzona unităţilor de industrie mică şi mijlocie, depozitare şi alte servicii 
Subzona unităţilor industriale dispersate 
Zona mixtă de activităţi productive, depozitare şi servicii comerciale 
 

ZONA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE 
Unităţi turistice dispersate 
Zona Insula de Agrement.  
 

ZONA SPAŢIILOR PLANTATE 
SPAŢII PLANTATE PUBLICE 

Grădini, scuaruri şi fâşii plantate public: Parcul Cancicov, Parcul Gherăieşti 
Amenajări sportive 
   

SPAŢII PLANTATE PENTRU LOISIR 
Subzona transporturilor rutiere 
Subzona transporturilor feroviare 
 

ZONA TRANSPORTURILOR 
Subzona transporturilor rutiere 
Subzona transporturilor pe cale ferată 
Subzona transporturilor aeriene 
 

ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
Subzona construcţiilor şi amenajărilor pentru gospodărire comunală  
Subzona cimitirelor 
 

ZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 
Zona cu destinaţie specială a MAPN 
Zonă rezervată pentru traseul şoselei ocolitoare  
ZONIFICARE FUNCTIONALA 
 
Interdicţii de construire 
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1. Interdicţii temporale de construire 
Se introduc interdicţii temporale de construire până la aprobarea planurilor urbanistice zonale 
pentru: 
terenurile pe care urmează să aibă loc modificări ale circulaţiei publice ca: realizarea unor noi 
trasee şi străpungeri, lărgiri de străzi, rezolvări de intersecţii; 
terenurile prevăzute pentru extinderea intravilanului, conform planşei de reglementări 
urbanistice. 
 
2. Interdicţii definitive de construire  

 La culoare tehnice şi zone de protecţie cu regim sever: 
 zona reţelei de tensiune - 20 kV – 12m; 
 zona reţelei de tensiune - 110 kV – 18m; 
 zona de protecţie a cimitirului – 50m; 
 zona de protecţie  a cursurilor  de apă  - 30m; 
 zona de protecţie a staţiilor de pompare – 10m; 
 zona de protecţie a staţiilor de clorinare şi a rezervoarelor – 20m; 
 zona de protectie fermă de taurine 200m; 
 zonă de protecţie la diguri : - spre cursul de apă 10m, spre interiorul incintei 4m; 
 zonă de protecţie le staţia de epurare 300m; 
 zonă de protecţie la calea ferată 100m. 
 Terenuri expuse la riscuri naturale (inundaţii, alunecări). 

În vederea stabilirii regulilor generale de construire, teritoriul intravilan a fost împărţit în 
Unităţi Teritoriale de Referinţă (UTR). UTR-ul se defineşte ca o reprezentare convenţională a 
unui teritoriu având o funcţiune predominantă sau/şi omogenitate funcţională, pentru care se 
pot stabili reguli de construire general valabile. 
UTR-ul este delimitat prin limite fizice, existente în teren (străzi, limite de proprietate, ape). 

Reprezentarea grafică a reglementărilor se face în planşa "Reglementări", care deţine 
şi elemente de echipare a teritoriului - existent şi propus. Detalieri ale reglementărilor se fac 
în R.L.U.. 
 
 
 

3.12.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 
 
 
Dreptul de proprietate publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, 

asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public. 
 Domeniul public este alcătuit din: 
 a) Domeniul public al statului 
 b) Domeniul public judeţean 
 c) Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor. 
 
 a) Domeniul public al statului este alcătuit din: 
 - apele de suprafaţă, cu albiile lor minore, malurile şi cuvetele lacurilor, apele 
subterane, căile navigabile; 
 - pădurile şi terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, de 
producţie ori de administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile 
neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier naţional şi 
nu sunt proprietate privată; 
 - terenurile care au aparţinut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945; 
terenurile obţinute prin lucrări de îndiguire, de desecări şi de combatere a eroziunii solului; 
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terenurile institutelor şi staţiunilor de cercetări ştiinţifice şi ale unităţilor de învăţământ agricol 
şi silvic, destinate  cercetării şi producerii de seminţe şi de material săditor din categoriile 
biologice şi de animale de rasă; 
 - parcurile naţionale; 
 - rezervaţiile naturale şi monumentele naturii; 
 - infrastructura căilor ferate, inclusiv tunelele de artă; 
 - drumurile naţionale - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale europene, 
principale, secundare; 
 - canale navigabile, cuvetele canalului, construcţiile hidrotehnice aferente canalului, 
ecluzele, apărările şi consolidările de maluri şi de taluzuri, zonele de siguranţă de pe malurile 
canalului, drumurile de acces şi teritoriile pe care sunt realizate acestea; 
 - reţelele de transport al energii electrice; 
 - spectrele de frecvenţă şi reţelele de transport şi de distribuţie de telecomunicaţii; 
 - canalele magistrale şi reţelele pentru irigaţii, cu prize aferente; 
 - conductele de transport al ţiţeiului, al produselor petroliere şi al gazelor naturale; 
 - lacurile de acumulare şi barajele acestora, în cazul în care activitatea de producere a 
energiei electrice este racordată la sistemul energetic naţional, sau cele cu tranşe pentru 
atenuarea undelor de viitură; 
 - digurile de apărare împotriva inundaţiilor; 
 - lucrările de regularizarea cursurilor de ape; 
 - cantoanele hidrotehnice, staţiile hidrologice, meteorologice şi de calitate a apei; 
 - terenurile destinate exclusiv instrucţiei militare; 
 - pichetele de grăniceri şi fortificaţiile de apărare a ţării; 
 - statuile şi monumentele declarate de interes public naţional; 
 - ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice; 
 - muzeele, colecţiile de artă declarate de interes public naţional; 

- terenurile şi  clădirile în care îşi desfăşoară activitatea: Parlamentul, Preşedinţia, 
Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi 
instituţiile publice subordonate acestora; instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă 
acestea; unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne, ale serviciilor 
publice de informaţii, precum şi cele ale Direcţiei generale a penitenciarelor; serviciile publice 
descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, precum şi prefecturile, care constituie proprietate privată a acestora. 

 
b) Domeniul public judeţean este alcătuit din: 
- drumuri judeţene; 
- terenuri şi clădiri în care îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean şi aparatul 

propriu al acestuia, precum şi instituţii publice de interes judeţean, cum sunt: biblioteci, 
muzee, spitale judeţene şi alte asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau interes 
public naţional sau local; 

- reţele de alimentare cu apă realizate în sistem zonal sau microzonal, precum şi staţii 
de tratare cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente acestora. 

 
c) Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din: 
- drumurile comunale, vicinale şi străzile; 
- pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele 

de agrement; 
- lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean; 
- reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, staţii de tratare şi 

epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, conductele şi terenurile aferente; 
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- terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, 

precum şi instituţiile de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, 
policlinicile şi altele asemenea; 

- locuinţele sociale; 
- statuile şi monumente, dacă nu fost declarate de interes public naţional; 
- bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost 

declarate de interes public naţional; 
- terenuri cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi 

dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 
- cimitirele orăşeneşti şi comunale. 
Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din 

bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor 
bunuri statul sau unităţile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată. 

Conform datelor culese de la serviciul Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului 
Bacau, din domeniu public fac parte următoarele categorii de bunuri şi proprietăţi: 

- străzi, trotuare, terenuri aferente, poduri şi podeţe, parcări; 
- sisteme de alimentare cu apă, terenuri aferente: 
 - staţii captare; 
 - staţii tratare; 
 - staţii pompare; 
 - sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate; 
- reţele de distribuţie a gazelor naturale, staţii de transformare de joasă presiune; 
- sisteme de alimentare cu energie termică, şi terenuri aferente; 
- sisteme de salubrizare şi gestionarea deşeurilor; 
- sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public: 
 - pieţe agroalimentare, târguri şi oboare; 
 - parcuri publice, zone de agrement, ştranduri şi iazuri amenajate; 
 - baze sportive; 
 - spaţii verzi, terenuri de joacă şi parcuri; 
 - cimitirele orăşăneşti  
- terenuri şi clădiri unde îşi desfăşoară activitatea Consiliul Local şi Primăria; 
 - case de cultură; 
 - palatul copiilor; 
 - clubul tineretului ; 
 - biblioteci; 
 - muzee; 
 - grădiniţe  

-  creşe  
 - şcoli generale 
 -licee: 
 - complexul sportiv şi stadionul municipal  
 - centrul militar; 
 - palatul justiţiei; 
 - centrul de batrani şi cantina de ajutor social  
 - centrul de plasament; 
 - gospodăria comunală; 
 - teatrul de vară şi al tineretului; 
 - centrul pentru protecţia plantelor; 
  - dispensarul veterinar; 
 - locuinţe sociale; 
 - spitalul judeţean  
 - spitalul vechi , secţia pneomoftiologie, dispensarul TBC 
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- terenuri cu vegetaţie forestieră; 
 - perdele de protecţie; 
- alte terenuri: 
 - păşuni comunale; 
 - seră de flori; 
 - alte construcţii. 
- gara; 
- autogară, staţii autobuze; 
- monumente , etc. 
La acestea se adaugă terenurile proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice 

(constituite din terenuri destinate locuinţelor, terenurile agricole din intravilan, terenurile unor 
obiective private), precum şi terenurile ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public, 
constituie din obiectivele propuse prin PUG: străzi, instituţii publice, platforme deşeuri, spaţii 
verzi şi sportive, plantaţii protecţie, ş.a. 

Pe teritoriul municipiului Bacau s-au identificat următoarele tipuri de terenuri:  
• terenuri proprietate publică de interes naţional: drumurile naţionale; 
• terenuri proprietate publică de interes local: terenurile ocupate de dotările publice, 

zona drumurilor locale şi traseul drumului judeţean şi a drumului comunal;  
• terenuri proprietate privată de interes local formate din: terenurile arabile, păşunile 

şi fâneţele, terenurile neproductive aflate în intravilan sau în extravilanul localităţii. 
• terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice formate din terenurile din 

zona de locuinţe şi funcţiuni complementare, terenurile agricole din intravilan. 
• Necesităţile de dezvoltare ale localităţii impun următoarea circulaţie a terenurilor: 
• terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public - străzile noi propuse în 

zonele de extindere a intavilanului localităţilor; 
• terenuri aflate în domeniul privat, destinate schimbului - zona limitrofă cimitirului.  

 
Principalele obiective de utilitate publică de pe teritoriul administrativ al 

municipiului Bacau sunt prezentate mai jos: 
-.programul de investiţii pe anul 2009 al Primăriei Municipiului Bacău include o 

serie de obiective, dintre care unele au fost finalizate în decursul aceluiaşi an, iar altele, 
menţionate mai jos, vor fi finalizate în anii următori:  

1. Întindere şi modernizare sediu Primărie , str. Mărăşeşti, nr. 6, din municipiul 
Bacău 

2. Investiţii Grădiniţa “Cartier Nord”  
3. Investiţii Grădiniţa PP, nr.26 
4. Investiţii şi reabilitare Colegiul Economic “Ion Ghica”, mun. Bacău  
5. Investiţii “Campus Nou” Bacău 
6. Investiţii şi reabilitare Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” 
7.  Împrejmuire unităţi de învăţământ din mun. Bacău 
8. LTE sala de sport Şcoala Generală Nr.6 
9. Construire Spitalul Municipal Bacău  
10. Modernizare Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, etapa 1 
11. Construire bază sportivă (stadion municipal şi sala de sport)  
12. Modernizare Teatrul de Vară 
13. Reamenajare şi reabilitare parc Gherăieşti 
14. Construire Cimitir Sărata II 
15. Reabilitare şi modernizare Insula de Agrement, aplicaţie POR 
16. Construire centrul de agrement şi turism la pădurea Tamaşi, aplicaţie POR 
17. Amenajare peisagistică şi zona de agrement Complex Olimpic 
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18. Centrul pentru servicii sociale –Cămin de bătrâni 
19. Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din mun. Bacău, 

aplicaţie POR 
20. Consolidare imobil str. Mărăşeşti , nr. 11 
21. Centrul Expoziţional şi de Afaceri 
22. LTE locuinţe destinate pentru tineri, zona Bucegi III 
23. LTE locuinţe construite prin credit ipotecar, strada Teiului 
24. Reabilitare clădire şi modernizare la Centrul social din strada Henri Coandă, 

nr. 9 
25. Reabilitare termică locuinţe 
26. Amenajare Târg de mărfuri în mun. Bacău 
27. Amenajare Piaţa Sud 
28. Amenajare Piaţa Centrală, etapa II 
29. Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Bacău şi zonele învecinate 
30. Înlocuire reţea apă strada Letea 
31. Extindere canalizare Calea Bârladului nr.46÷90 
32. Construire şi modernizare străzi şi căi de acces 
33. Amenajare sensuri giratorii în următoarele locaţii: intersecţia Prelungirea 

Bradului cu Aprodu Purice, intersecţia străzilor Energiei, Mihai Eminescu, 
Oituz şi Nicolae Titulescu, intersecţia străzilor Aprodu Purice şi Stefan cel 
Mare 

Alte obiective fixate de către instituţiile abilitate pentru dezvoltarea municipiului prevăd:  
1. Realizarea şoselei de centură a municipiului Bacău (stadiu de proiect) 
2. Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, a suprafeţei de rulare, construcţie pistă 

nouă, consolidare pistă existentă 
3. Execuţia prin fonduri ISPA a unei conducte noi de alimentare cu apă de la Poiana 

Uzului 
4. Construire Staţia nouă de tratare a apei brute 
5. Reabilitarea reţelei de canalizare pe o lungime de 11,4 km 
6. Modernizarea staţiei de epurare ape uzate 
7. Dezvoltarea sistemului de colectare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje PET 

postconsum 
8. Reabilitarea spaţiilor verzi 
9. Modernizarea şi retehnologizarea industriei şi a economiei - oportunitate pentru 

implementarea tehnologiilor ″curate″ 
10. Realizarea hărţii acustice a municipiului Bacău 
11. Dezvoltarea unor planuri de investiţii pe termen lung în condiţiile dezvoltării 

durabile 
12. Implementarea colectării selective a deşeurilor 
13. Deschiderea depozitului ecologic zonal 

 
Propuneri din partea proiectantului de dezvoltare pt mun. Bacau 

 
- fluidizarea traficului prin propunerea infiintarii celor 3 inele de circulatie 
- propunere unei zone de dezvoltare a municipiului spre cartierul Serbanesti prin construirea 
a 3 poduri peste lacul de acumulare, care sa descongestioneze aglomerarea din centrul 
municipiului Bacau 
- Construirea unei piste de biciclisti de-a lungul apei pe partea stanga 
- Stabilirea legaturi mai directe intre Aeroport si Gara CF 
- extinderea zonei de protectie si de dezvoltare a Aeroportului 
- Propunerea unei zone de dezvoltare servicii şi spaţii verzi in zona de nord a aeroportului în 
zona II (regim de înălţime impus). 
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- Instituirea zonei de protectie prin interdictie de construire in apropierea zonelor industriale 
cu impact asupra mediului inconjurator 
- Instituirea unei zone centrale in cartierul  Serbanesti care sa cuprinda urmatoarele dotari: 
liceu, scoala generala, gradinita, club, biblioteca cinema, dispensar, policlinica, cabinet 
stomatologic, parc, loc de joaca pt copii 
- infiintarea a 3 centre mai mici cu  scoala generala, gradinita, fiind detreminate de distanta 
parcursa de copii pana la scoala (300- 500m) 
 
 
 
 

CAPITOLUL 4 - CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE 
 
 

Municipiul Bacau are premise de dezvoltare imediate pe propria acumulare de 
potenţial, precum şi pe situarea într-un context teritorial avantajos. 

Fructificarea acestui potenţial va depinde de capacitatea de a atrage investiţii şi de a 
impune realizarea acelor lucrări care sunt importante atât pentru oraş cât şi pentru zona 
înconjurătoare. 

Oraşul  Bacau va asigura în continuare funcţia de locuire populaţiei, intravilanul 
propus satisface pe termen scurt şi mediu necesităţile pentru construcţia de locuinţe şi 
funcţiuni complementare. 

Realizarea obiectivelor propuse prin programul propriu al Consiliului Local va trebui 
susţinută de fondurile bugetului local, dar şi de către bugetul de stat, sau prin atragerea de 
finanţări nerambursabile prin fonduri de dezvoltare regională şi fonduri structurale şi de 
coeziune. 

Pentru continuarea şi aprofundarea propunerilor reglementate prin PUG în perioada 
următoare sunt necesare de elaborat hotărâri ale consiliului local privind regimul terenurilor; 

Pe baza analizelor efectuate şi a propunerilor de amenajare teritorială şi dezvoltare a 
oraşului Bacau, se desprind următoarele: 

Resursele materiale, locale şi forţa de muncă, utilizate într-un sistem diversificat pot 
asigura relansarea economico-socială; 

Consolidarea şi accentuarea identităţii municipiului Bacau se va realiza prin punerea 
în valoare a patrimoniului şi a potentialului turistic, prin estimarea posibilităţii de profilare în 
direcţia terţiarului (inclusiv prin identificarea şi rezervarea terenului efectiv necesar); 

Îmbunătăţirea cadrului urban în scopul ridicării calităţii vieţii locuitorilor prin asigurarea 
cu echipamente publice şi servicii de toate categoriile, prin ameliorarea infrastructurii tehnice 
şi impunerea unor soluţii de limitare a poluării; 

Anticiparea şi favorizarea restructurării sectoriale şi funcţionării economiei de piaţă s-a 
concretizat prin conturarea unor noi zone funcţionale de tipul zonei mixte, deschisă iniţiativei 
private şi totodata cu efect de protejare a calitaţii locuirii şi a valorii proprietăţii în zonele 
predominant rezidenţiale; 
 
 

OBIECTIVELE STRATEGICE ŞI DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI BACĂU 
 

În ceea ce priveşte strategia de dezvoltare a municipiului elaborată de administraţia 
locală, aceasta prevede următoarele măsuri:  

 
2. Subtraversarea străzii Oituz- cartierul C.F.R. 
3. Posibilitatea suprastructurii străzii I.L. Caragiale –zona Pod Şerbăneşti-b-dul Unirii 
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4. Posibilitatea realizării unui drum paralel şi a unei promenade de lângă digul Lacul 

Bistriţa II (paralel cu Ştefan cel Mare) 
5. Conform rezoluţiei comisiei de jurizare a P.U.Z. –zona centrală “pe strada 9 Mai şi 

Alexandru cel Bun se va institui conversia funcţională a parterelor de blocuri din 
locuinţe în spaţii comerciale şi servicii” şi un regulament aferent acestora ca o 
oportună revigorare urbanistică şi socială a bulevardelor. 

6. Revitalizarea complexă urbanistică a zonei Insula de Agrement şi a falezei promenade 
adiacentă locului 

7. Identificarea şi soluţionarea parcajelor sub şi supraterane şi a unor pietonale 
comerciale şi de servicii aferente acestora 

8. Identificarea şi implementarea de perdele de protecţie vegetale, parcuri, a zonelor 
rezidenţiale cu vecinătăţi având funcţiuni diferite (ex: cartierul C.F.R. şi zona 
stadionului propus, etc.) 

9. Crearea de sensuri unice  
10. Studiul amplasării sensurilor giratorii în intersecţii importante ale oraşului: Chimiei, 

Energiei(R.M.B), Tic-Tac. 
11. marcarea blocurilor pe categorii de risc şi soluţii urbanistice de conversie funcţională a 

zonelor aferente unor construcţii de risc maxim, cu posibilitatea de a fi demolate  
12. Instituirea unor regulamente de urbanism detaliate şi mai puţin flexibile referitor la 

zonificare şi regimul construcţiilor (înălţime, materiale, coloristică) 
13. Se vor propune parcuri în zona calea Oneşti şi se vor identifica noi posibilităţi de spaţii 

verzi amenajate 
14. Zonele cu interdicţie temporară de construire se vor sistematiza şi prin Regulamentele 

de Urbanism se vor scoate de sub interdicţia de construire cu prevederile funcţionale 
clare ale zonei 

15. Se vor propune amplasamente pentru grupuri statutare şi intervenţii artistice în 
general (creaţii cinetice, calcane decorative) în viaţa oraşului  

16. Se vor preciza prin funcţiuni şi circulaţii compatibile legăturile cu zona metropolitană şi 
cu şoseaua de centură 
Pentru ridicarea standardului de viaţă şi civilizaţie a locuitorilor din municipiu şi mărirea 

gradului de atracţie a localităţii se vor respecta obiectivele strategiei de dezvoltare ale 
municipiului Bacau.  

Principalele reusurse pentru dezvoltare trebuie căutate în restructurarea industriei şi 
utilizarea şi valorificarea potenţialului turistic valoros. 

Proiecte prioritare de investiţii care să asigure implementarea obiectivelor, în special 
în domeniul interesului public  

După obţinerea avizelor legale din partea forurilor interesate, Planul Urbanistic 
General şi Regulamentul Local de Urbanism se supun aprobării Consiliului Local al 
municipiului. 

O dată cu aprobarea PUG şi RLU, acestea capătă valoare juridică, constituindu-se în 
instrumentul de lucru al administraţiei publice locale, fiind utilizat pentru: 

Fundamentarea solicitărilor unor fonduri de la bugetul de stat, fonduri de dezvoltare 
regională şi fonduri structurale, pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică. 

Emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire. 
Rezolvarea unor probleme curente ale serviciilor de specialitate (înstrăinări, vânzări, 

parcelări de terenuri). 
Clarificarea unor litigii care pot apărea între persoane fizice, între persoane fizice şi 

juridice, precum şi în alte situaţii. 
Respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile PUG. 

 
      Şef proiect,  
         Arh.  Elena Dimitriu 


