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Titlul proiectului:  „Strategy for sustainable development of Bacau County” 

Cod proiect: Ro 0059 

Finantator: Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 

Promotor: Consiliul Judetean Bacau, Directia Integrare Europeana 

Costul total estimat al proiectului: 304.700 Euro 

Durata de implementare a proiectului: 20 luni (septembrie 2009 - aprilie 2011). 

Scopul proiectului a fost de a elabora strategia integrata de dezvoltare economica si 
sociala a judetului Bacau, avand ca obiectiv general imbunatatirea eficientei 
administratiei locale. Obiectivul general al proiectului a constat in imbunatatirea 
eficientei administratiei publice locale. 

 Persoană de contact: Manager proiect – Gabriela POPA, telefon: 0234.537.200, int. 107  

 

Obiectivul principal al Mecanismului Financiar SEE este de a sprijini dezvoltarea economică şi socială 
a României, ca stat membru al Spaţiului Economic European, în conformitate cu priorităţile naţionale 
şi cu acordurile încheiate cu UE. 
 

La nivelul comunitatilor, administratia publica ramane principalul agent al dezvoltarii locale. 
Dezvoltarea locala in profil teritorial trebuie sa se faca pe baze stiintifice, cu o corelare intre diversele 
unitati administrativ teritoriale, astfel ca la nivelul judetului Bacau sa se obtina o dezvoltare echilibrata 
a comunitatilor. Principalele atributii si responsabilitati ale UAT Judetul Bacau sunt urmatoarele: 
coordonarea activitatii consiliilor locale ale comunelor si oraselor pentru realizarea serviciilor publice 
de interes judetean; adoptarea de strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico sociala, 
asigurarea conditiilor materiale si financiare pentru functionarea serviciilor publice judetene, 
organizarea si finantarea serviciilor publice de interes judetean in domeniul infrastructurii, organizarea 
si finantarea institutiilor de cultura si a celor sociale de interes judetean. Luand in calcul aceste 
atributii, institutiei noastre ii revine sarcina dezvoltarii unitatilor administrativ teritoriale din judet. 



Unitatea Administrativ Teritoriala JUDET BACAU este interesata de abordarea strategica a dezvoltarii 
judetului din cauza distorsiunilor proceselor de dezvoltare si necesitatii de a face fata competitiei din 
ce in ce mai mari pe piata unica. In plus, planificarea strategica reprezinta un instrument care are in 
vedere imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivelul judetului in ceea ce priveste elaborarea 
de proiecte si accesarea de fonduri structurale, corelat cu cunoasterea oportunitatilor de dezvoltare si 
cu generarea unei viziuni de dezvoltare pe termen lung.  

In acest context, Consiliul Judeţean Bacău a obtinut o finantare in cadrul Mecanismului Financiar al 
Spatiului Economic European pentru implementarea proiectului intitulat ”Strategy for Sustainable 
Development of Bacau County”. Contractul de grant aferent proiectului susmentionat a fost semnat in 
data de 21.12.2009, avand numarul 38 / RO 0059. Scrisoare de acordare a grantului, a fost emisa in 
luna mai 2009 iar semnarea contractului de finantare: s-a realizat in luna decembrie 2009.  

Costul total estimat al proiectului a fost de 304.700 Euro din care Mecanismul Financiar al Spatiului 
Economic European a cofinantat chetuielile eligibile cu 255.003 Euro (nu mai mult 83,69% din totalul 
costurilor finale eligibile) 

Durata de implementare a proiectului a fost de 20 luni (septembrie 2009 - aprilie 2011). 

Scurta descriere a proiectului „Strategy for sustainable development of Bacau County” 

Scopul proiectului a fost de a elabora strategia integrata de dezvoltare economica si sociala a 
judetului Bacau, avand ca obiectiv general imbunatatirea eficientei administratiei locale. Obiectivul 
general al proiectului a constat in imbunatatirea eficientei administratiei publice locale. Grup tinta al 
proiectului a fost format din angajatii primariilor celor 93 unitati administrativ teritoriale de pe raza 
judetului Bacau, indiferent daca au statutul de functionar public sau personal contractual (peste 1.500 
functionari, personalul de la primariile de muncipii, comune si orase). Beneficiari proiectului au fost 
107 persoane, participanti la 4 sesiuni de training organizate in cadrul proiectului. Beneficiarii finali ai 
proiecului sunt cele 93 de comunitati locale in ansamblu lor. 

Activităţile proiectului „Strategy for sustainable development of Bacau County”: 

1. Management de proiect:  structura de management a proiectului a inclus: project manager, 
asistent manager (responsabil de coordonarea coordonatorilor zonali), manager financiar, 5 
coordonatori zonali responsabili de culegerea datelor necesare elaborarii strategiei, implicare in 
derularea trainingului (relationand direct cu participantii la curs), si in activitatile specifice de 
consultare publica a populatiei, au tinut legatura cu autoritatile publice locale (stabilindu-si 
persoane de contact din fiecare autoritate publica locala). Colaborarea cu autoritatile publice 
locale va avea la baza un parteneriat intre coordonatorul zonal si persoana de contact din 
administratia publica locala.  

a. Activitatea a fost derulata pe toata perioada de implementare a proiectului (septembrie 
2009 – aprilie 2011) 

2. Seminarii de instruire privind aspecte legate de: dezvoltarea strategiilor locale, elaborarea planului 
anual de investiţii şi a unui portofoliu al fişelor de proiect 

Cursul “ Fundamentarea şi elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă“ s-a 
desfăşurat în localitatea Tîrgu Ocna, judeţul Bacău, pe parcursul a patru sesiuni de 
instruire, la care au participat 107 persoane, din cadrul unităţilor teritorial 
administrative din judeţul Bacău: 
• Sesiunea de instruire nr. 1, perioada 19 – 23 iulie 2010, 20 participanţi; 
• Sesiunea de instruire nr. 2, perioada 26 iulie – 30 august 2010, 26 de participanţi; 



• Sesiunea de instruire nr. 3, perioada 02 – 06 august 2010 , 37 de participanţi; 
• Sesiunea de instruire nr. 4, perioada 09 – 13 august 2010, 24 de participanţi. 
 
Obiectivele generale ale cursului, pe baza nevoilor de formare estimate la momentul 
ofertei, pe baza cerinţelor din cadrul caietul de sarcini şi validate ulterior la momentul 
demarării contractului prin interacţiunea cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Bacău 
au fost:  
• Cunoaşterea conceptelor şi componentelor cheie ale unei strategii de dezvoltare 

locală şi înţelegerea importanţei şi utilităţii acestui document; 
• Înţelegerea etapelor şi a condiţiilor pentru susţinerea unui proces de planificare 

strategică şi elaborarea unui document de planificare strategică; 
• Înţelegerea şi cunoaşterea unor tehnici de baza din cadrul Managementul Ciclului 

de Proiect care să poate fi utilizate în realizarea unei strategii de dezvoltare locală; 
• Familiarizarea cu terminologia, metodele, tehnicile şi instrumentele utilizate în 

cadrul unui proces de planificare strategică; 
• Construirea şi creşterea capacităţii de analizare a oportunităţii, selectare şi utilizare 

a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor prezentate, în conformitate cu obiectivele 
proprii, în vederea construirii, conducerii şi susţinerii unui proces coerent şi 
consistent de planificarea strategică; 

• Întelegerea cerinţelor de calitate atât a unui proces de planificare strategică cât şi a 
unui document de planificare strategică, din perspectiva instituţiilor finanţatoare 
internaţionale; 

• Construirea/consolidarea capacităţii de elaborare a unui documente strategic sau 
de relaţionare cu un consultant extern, contractor al elaborării unei strategii de 
dezvoltare; 

 
a. Activitatea a fost derulata pe perioada iulie- august 2010 

3. Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă 

Strategia de dezvoltare economică durabilă a judeţului Bacău 2010-2030 reprezintă 
cadrul pentru o viziune pe termen lung asupra dezvoltării durabile, în care creşterea 
economică, coeziunea socială şi protecţia mediului se completează şi se sprijină reciproc.  

Strategia isi propune sa aduca toti factorii implicati in indeplinirea sa la o stare de colaborare 
sub o aceeasi viziune, pentru utilizarea cu un mai mare folos a resurselor proprii, cat si a celor 
ce pot veni din exteriorul comunei. Pe baza strategiei se fundamenteaza si se justifica cererile 
de finantare pentru atragerea de resurse financiare nerambursabile din fonduri structurale si 
din bugetul de stat. De aceea a fost important acordarea unei atentii deosebite elaborarii 
acestui document si asigurarii participarii cat mai largi a cetatenilor la aplicarea lui. 

- strategia a fost elaborata in 500 exemplare si distribuita autoritatilor publice locale 
- a fost elaborat profilul monografic al unitatii administrative teritoriale a judetului Bacau in 

500 exemplare si distribuit autoritatilor publice locale, 
- a fost creat si Mecanismul on-line, aplicatie soft cu acces direct de la toate unitatile 

administrative teritoriale pentru introducere date proiecte locale 
a. activitatea a fost derulata pe perioada mai 2010 – aprilie 2011 

 
4. Consultări cu cetăţenii şi activităţi de promovare a proiectului 



- `coordonatorii zonali au colectat datele despre comunitatile locale de la autoritatile locale, 
au participat la consultarile publice si la organizarea sesiunilor de training. Procesul de 
consultari publice a permis identificarea nevoilor comunitatilor locale si a stat la baza 
elaborarii strategiei de dezvoltare durabila. 

Rezultate proiect: 

1. Număr de planuri şi studii elaborate 10 
2. Număr de sesiuni de instruire 4  
3. Număr de persoane instruite 107 
4. Număr de exemplare ale strategiei elaborate  si distribuite: 500 
5. Număr de monografii distribuite 500 
6. Instrument de comunicare on-line, de raportare şi actualizare a strategiilor 1 
7. Număr de întâlniri publice 45 

 
Puncte tari si valoarea adaugata a proiectului: 

- Elaborarea unei strategii de dezvoltare durabila a judetului Bacau pentru orizontul de timp 
2010-2030, 

- Elaborarea unui profil monographic al judetului Bacau, 
- Complementaritatea proiectului cu alte proiecte implementate de Consiliul Judetean 

Bacau, 
- Consolidarea relatiei intre administratiile publice locale ale judetului Bacau 
- Dezvoltarea capacitatii institutionale prin formarea profesionala a angajatilor (107) din 

administratia publica locala, 
- Promovarea egalitatii de sanse si a dezvoltarii durabile, 
- Cresterea si diversificarea masurilor de vizibilitate a administratiei publice locale  

 

 

 

 

 

Proiect finantat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si 
Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 


