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Secțiunea 1: Sinteza rezultatelor analizei 
Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău reprezintă rezultatul inițiativei Consiliului 
Județean Bacău în procesul de identificare a problemelor actuale cu care se confruntă comunitățile 
locale și a acțiunilor ce trebuie implementate în parteneriat public-public și public-privat cu sectorul 
de afaceri și non-profit pentru dezvoltarea durabilă a județului Bacău, înțeles ca parte integrantă a 
Regiunii Nord-Est și a teritoriului național. 
 
Rezultatul general al analizei teritoriale a județului Bacău evidențiază (1). efortul depus în păstrarea 
echilibrului între creștere și dezvoltare și resursele și valorile locale, naturale și construite, (2). 
oportunitățile economice necesare consolidării și dezvoltării durabile a teritoriului administrativ al 
județului, a patrimoniului construit și natural cu impact pozitiv asupra creșterii calității vieții și 
coeziunii sociale în cadrul comunităților locale. 
 
Strategia de dezvoltare este fundamentată de diagnosticul stării economico-sociale și teritoriale, ce 
relevă în urma analizei multisectoriale (1). nevoile și aspectele cheie existente ce afectează oameni, 
firme și spații construite și naturale; (2) tendințele și oportunitățile de dezvoltare socio-economică, 
susținute de date din surse statistice, studii și contribuții ale instituțiilor cheie cu rol în dezvoltarea 
județului Bacău și (3). domenii de intervenție ce asigură dezvoltarea județului prin investiții 
direcționate către creșterea conectivității cu teritoriul național1, creșterea atractivității și calității 
vieții în UAT-urile județului și întărirea vitalității economiei județului. 
 
Elementele cheie ale procesului de analiză-diagnostic au adus în prim plan nevoia de a investi și de a 
atrage noi investiții pentru dezvoltarea viitoare a județului Bacău. Ca rezultat al slăbirii forței 
sectorului privat, cauzate de migratie și a lipsei de capital uman, material și financiar, datele 
economice ale județului, fundamentează acest interes și scot în evidență necesitatea realizării unui 
parteneriat între sectorul public local și central, a implementării unor inițiative complementare 
necesare creșterii sectorului privat, a generării de locuri de muncă durabile în perspectiva 
următorului deceniu. 
 
1.1. Elemente generale semnificative 
In prezent județul Bacău se confruntă cu o scădere demografică, un proces de îmbătrânire și cu o 
parte semnificativă din forța de muncă angajată în activități economice ce nu generează plus valoare 
care să susțină o creștere economică. In plus masă demografică și economică urbană este redusă, 
ceea ce explică în mare măsură un PIB / cap de locuitor sub nivelul național.  
 
Centrul dezvoltării este în prezent municipiul Bacău susținut, pe lângă potențialul economic propriu, 
de buna conectivitate la infrastructura de transport național și de cooperarea teritorială realizată 
prin existența zonei metropolitane, în care membrii asociați contribuie la dezvoltarea zonei cu 
resurse de teren, patrimoniu și forță de muncă.  
 
Dezvoltarea spațială a județului către orizontul 2021 se va petrece predominant concentric dinspre 
municipiul Bacău, pe direcția nord-sud și spre vestul județului, determinată de o creștere a 
accesibilității/conectivității, bazate pe propunerile masterplanului general de transport (aprobat de 
guvern în anul 2016, și pe programul de reabilitare/modernizare a drumurilor județene, respectiv: 
 
1. Dezvoltarea aeroportului internațional George Enescu; 
2. Conectarea coridorului Bacău-Onești de zona metropolitană Brașov (autostradă); 
3. Conectarea drumului expres Bucuresti-Buzău-Focșani-Bacău-Suceava de autostrada Iasi-Târgu 
Mureș-Cluj-Napoca, către vest și Focșani-Tulcea-Constanța către sud-est. 

                                                        
1 cu prioritate autostrăzi și drumuri exprese conținute în masterplanul de transport aprobat prin GH nr... 
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Din punct de vedere spațial, zona estică a județului, preponderent rurală, beneficiază indirect de 
creșterea generată de coridorul de transport nord-sud, dar va beneficia de modernizarea drumurilor 
județene ce fac legătura cu drumurile naționale 2F și 11A. Creșterea accesibilității județului, 
coroborată cu inventarierea terenurilor libere echipate edilitar, de-a lungul acestor coridoare, 
contribuie semnificativ la creșterea deciziei sectorului privat de amplasare de noi investiții.  
 
Un factor important îl reprezintă procesul de dezvoltare a parteneriatului durabil urban-rural, 
determinat de evaluarea oportunităților de dezvoltare pe care zonele rurale le au prin îmbunătățirea 
relațiilor cu orașele, generate de creșterea cererii consumatorilor urbani de produse eco-agricole, 
produse local și de îmbunătățirea ofertei de recreere/turism, date de calitatea mediului și de 
existența unui patrimoniu natural valoros.  
 
O valoare specială este adusă de stabilirea rețelelor SMART de specializare și de cooperare, ce 
conduc către atingerea unei economii de scară, atât pentru zonele rurale, cât și pentru cele urbane, 
prin creșterea accesului la piețe, modele de producție, informații, cooperarea cu centre de 
cercetare/inovare, folosire TIC, etc. 
 
1.2. Elemente specifice în dezvoltarea județului  
Analiza SWOT jalonează elementele de bază ale formulării strategiei dezvoltării județului, privite din 
punct de vedere al Dezvoltării Durabile, Creșterii Inteligente și Creșterii favorabile Incluziunii. 
Imaginea sintetizată a situației existente este reflectată de ”dialogul” Puncte Tari – Puncte Slabe cu 
care se confruntă județul Bacău în anul 2016. 
 
 

DEZVOLTARE DURABILĂ Puncte tari Puncte slabe 

Dezvoltare Durabilă: 
Promovarea transportului 

durabil și înlăturarea piedicilor 
esențiale existente în rețele de 

infrastructura de transport 

Accesibilitatate ridicată prin drumuri, căi ferate și 
aeroport, mai ales în zona metropolitană Bacău 
 
Poziționare geografică strategică la intersecția 
dintre rețele de transport pe direcția nord-sud și 
est-vest 
 
Nivel ridicat de facilități aeroportuare  
 
Existența parteneriatului prin funcționarea de 
zone metropolitane, GAL-uri și Asociații de 
Dezvoltare Comunitară, ce permite cooperarea 
pentru realizarea de politici/servicii comune de 
dezvoltare 

Slaba legătură cu rețeaua de localități din 
Transilvania 
 
Zone rurale greu acesibile 
 
Transport public insuficient și neperformant pe 
căi rutiere 
 
Vehiculele personale reprezintă modul de 
transport predominant, mai ales în zonele 
urbane și metropolitane 
 
Accesibilitate multimodală dificilă 
 
Zonele urbane contribuie inegal și insuficient la 
creșterea economică a județului 

Dezvoltare Durabilă: 
Protecția mediului și încurajarea 

folosirii în mod durabil a 
resurselor 

Existența de resurse naturale și de patrimoniu 
natural (zone muntoase, terenuri arabile, păduri, 
râuri) 
 
Exisența de habitate naturale valoroase și variate 
 
Existența unui mediu lipsit de surse majore de 
poluare 

Degradarea terenurilor și a apelor datorită 
deșeurilor casnice/materialelor de construcție și 
activităților economice 
 
Deșeurile gospodăriilor sunt în creștere iar 
capacitatea de reciclare a acestora este 
insuficientă 

Dezvoltare Durabilă: 
Susținerea adaptării la 
schimbările climatice, 

managementul riscului și 
prevenirii acestora 

Existența politicilor naționale și județene pentru 
controlul și reducerea emisiilor CO2  

Teritoriul județului afectat de riscuri naturale 
(inundații, secetă) 

Dezvoltare Durabilă: 
Schimbarea către o economie cu 

emisii de carbon scăzute 

Condiții favorabile producerii de energie 
regenerabilă 
 
Existența de Fonduri ESI pentru dezvoltarea unei 
economii cu emisii de carbon reduse  

Energia regenerabilă nu este exploatată 
 
Eficiență energetică scăzută comparativ cu media 
europeană 
 
Lipsa unei priorități în abordarea economiei cu 
emisii de carbon reduse 
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CREȘTERE INTELIGENTĂ Puncte tari Puncte slabe 

Creștere Inteligentă: 
Întărirea cercetării, dezvoltării 

tehnologice și inovării 

Existența de sectoare industriale cu forță de 
muncă înalt califictă  
 
Existența de centre de cercetare  
 
Existența de parcuri industriale și de cercetare 

PIB per cap de locuitor mic, comparativ cu cel 
național 
 
Nivel scăzut de investiții în C&D 

Creștere Inteligentă: 
Accesul și folosirea tehnologiilor 

TIC 

Creșterea numărului de utilizatori ai TIC, firme și 
persoane individuale 
 
Creșterea acoperirii cu rețeaua de mare viteză în 
bandă largă 

Existența de disparități teritoriale în folosirea TIC 
 
Persoane individuale din zonele rurale nu au 
cunoștințe TIC 

Creștere Inteligentă: 
Creșterea Competitivității IMM-

urilor 

Număr ridicat de IMM-uri active în economia 
județului 

Valoarea adăugată redusă realizată de IMM-uri 
 
Productivitatea redusă a IMM-urile ce lucrează în 
forme izolate, puțin integrate în rețele  
 
Accesibilitatea redusă la credite bancare 
 
Dezvoltarea afacerilor locale influențată negativ 
de lipsa folosirii proprietății intelectuale 

Creștere Inteligentă: 
Întărirea cercetării, dezvoltării 

tehnologice și inovării 

Existența de sectoare industriale cu forță de 
muncă înalt calificată  
 
Existența de centre de cercetare  
 
Existența de parcuri industriale și de cercetare 

PIB per cap de locuitor mic, comparativ cu cel 
național 
 
Nivel scăzut de investiții în C&D 

Creștere Inteligentă: 
Accesul și folosirea tehnologiilor 

TIC 

Creșterea numărului de utilizatori ai TIC, firme și 
persoane individuale 
 
Creșterea accoperirii cu rețeaua de mare viteză 
în bandă largă 

Existența de disparități teritoriale în folosirea TIC 
 
Persoane individuale din zonele rurale nu au 
cunoștințe TIC 

Creștere Inteligentă: 
Creșterea Competitivității IMM-

urilor 

Număr ridicat de IMM-uri active în economia 
județului 

Valoarea adăugată redusă realizată de IMM-uri 
 
Productivitatea redusă a IMM-urile ce lucrează în 
forme izolate, puțin integrate în rețele  
 
Accesibilitatea redusă la credite bancare 
 
Dezvoltarea afacerilor locale influențată negativ 
de lipsa folosirii proprietății intelectuale 

 
Creștere Favorabilă Incluziunii Puncte tari Puncte slabe 

Creștere Favorabilă Incluziunii: 
Susținerea ocupării și a 

mobilității forței de muncă 

Accesibilitatea la infrastructura de educație  
 
Existența centrelor de cercetare (în domeniul 
agricol) 

Lipsa locurilor de muncă 
 
Disparități teritoriale în ceea ce privește gradul 
de ocupare a populației 
 

Creștere Favorabilă Incluziunii: 
Promovarea incluziunii sociale și 

de luptă împotriva sărăciei 

Accesibilitatea la infrastructura de sănătate și 
socială 
 
Parteneriate public-privat în oferta de servicii 
sociale 
 
Investiții importante în infrastructura sanitară 
publică  
 
Accesul, în zona urbană, la locuințe echipate 
edilitar 

Un număr semnificativ de locuitori din zonele 
rurale și din cele urbane cu scădere a gradului de 
dezvoltare economică se află în situație de risc 
de sărăcie și de excludere socială 

Creștere Favorabilă Incluziunii: 
Dezvoltarea forței de muncă prin 

calificare, educație și formare 
continuă 

Oferta educațională diversă asigurând toate 
nivelurile educaționale 
 
Accesibilitatea la infrastructura de educație 
 
Realizarea de programe de calificare 
 
Rata abandonului școlar în scădere 
 
Rata de promovabilitate la examenele de 
Bacalaureat și Evaluare Națională de peste 75% 
în ultimii ani 

Rata șomajului în creștere 
 
Ofera educațională nu este corelată 
corespunzător cu cerințele pieței muncii 
 
Promovabilitatea redusă în rândul școlilor din 
zonele cu populație romă și a liceelor tehnologice 
 
Rata ridicată a abandonului școlar în rândul 
grupurilor devaforizate, mai ales în învățământul 
tehnic și profesional 
 
Dificultăți în asigurarea necesarului de cadre 
didactice calificate în zonele rurale 
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Secțiunea 2: Viziunea, obiective strategice și specifice 
 
 

” R e s u r s e , o p o r t u n i t ă ț i  ș i  p a r t e n e r i a t e  p e n t r u  
i n v e s t i ț i i  ș i  d e z v o l t a r e  d u r a b i l ă ”  

 
 
2.1 Fundamentarea formulării viziunii 
Viziunea se bazează pe o serie de elemente-cheie care descriu rolul specific pe care județul Bacău îl 
va juca în orizontul de timp 2021, atât la nivel intern, concentrat asupra bunăstării rezidenților, cât și 
la nivel extern, direcționat către regiune și teritoriul național și internațional. Cererea locuitorilor, 
firmelor și vizitatorilor pentru spații și servicii trebuie gestionate cu o mai mare eficiență, pentru a fi 
capabile să susțină generația viitoare și o economie în creștere. 
 
Pe plan intern, județul Bacău trebuie să ofere o înaltă calitate a vieții cetățenilor săi, din comunitățile 
rurale și urbane, oferindu-le servicii ce le vor permite să valorifice noi oportunități de afaceri și de 
locuri de muncă într-un mod durabil, asigurând calitatea acestor servicii prin utilizarea adecvată a 
resurselor de energie, regenerabile și neregenerabile și reducerea nivelului de poluare. 
 
Privit din exterior, județul Bacău este proiectat să devină o destinație națională și internațională 
atractivă, susținută de o infrastructura de servicii turistice, oferind un climat sigur și profitabil pentru 
investitori și un mediu atractiv și multicultural. 
 
Sensul viziunii aduce în prim plan definiția unei noi calități ce se adresează oamenilor, firmelor, 
zonelor construite și naturale. Oamenii trebuie să locuiască și muncească într-un mediu funcțional, 
având acces egal la locuri de muncă, utilități, servicii și recreere.  
 
Dezvoltarea județului prin intervenții ale sectorului public și privat în scopul creșterii vitalității 
economico-sociale a unităților teritorial administrative urbane și rurale este ghidată, prin conținutul 
acestei strategii, către trei direcții sectoriale, coroborate cu implicațiile lor spațiale. Direcțiile 
sectoriale de dezvoltare pentru orizontul de timp 2021 sunt: 
 
1. Economia: Prima direcție, coordonată cu nevoile identificate ale cetățenilor și firmelor, privește 
infrastructura economică susținută prin: 

 dezvoltarea infrastructurii de transport pentru oameni, bunuri și servicii din interiorul 
județului; 

 realizarea unei conexiuni sigure și durabile la rețele de putere (energie electică și gaz 
natural) și internet în zone urbane și rurale; 

 evidențierea amplasamentelor adecvate unor noi investiții pe terenuri urbane și rurale 
conectate la rețele edilitare și transport public, dar aflate în afara zonelor de risc (inundații); 

 integrarea investițiilor ce privesc infrastructura turistică (accesibilitate, cazare și facilități 
pentru turiști), investiții susținute și de coordonarea acțiunilor realizate de administrația 
publică locală, afaceri, furnizori de servicii de transport, firme de turism pentru valorificarea 
și promovarea patrimoniului turistic;  

 creșterea capabilității resursei umane, coroborate cu modernizarea infrastructurii 
educaționale și de cercetare; 

 dezvoltarea rețelelor asociațiilor de producători și profesionale susținute de programe de 
formare specifice a forței de muncă. 
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2. Societatea: A doua direcție privește societate ca întreg, cu o structură a populației cu acces la 
oportunități egale, fiind fundamentată prin: 

 întărirea coeziunii sociale și a sentimentului de apartenență, prin asigurarea de șanse egale, 
drepturi și responsabilități;  

 susținerea renașterii zonelor rurale și revigorării rețelei urbane; 
 reabilitarea și creșterea fondului de locuințe, ca factor cheie al schimbare fizice, economice 

și sociale, în zonele urbane și rurale. 
 
3. Mediul: A treia direcție vizează îmbunătățirea calității mediului, pentru realizarea unor condiții 
mai bune de locuire, prin conservarea și protejarea patrimoniului natural și construit, susținute de o 
schimbare de atitudine și mod de viață la nivelul membrilor comunităților: 

 Reducerea emisiilor de carbon pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice și la 
îmbunătățirea directă a calității aerului;  

 Asigurarea unei gestionări durabile a serviciilor de furnizare a apei potabile, a serviciilor de 
canalizare, de prevenire a riscului de inundații;  

 Creșterea eficienței energetice prin măsuri ce vizează fondul construit și activități/procese 
economice; 

 Protejarea terenurilor, a apelor de suprafață și subterane prin managementul durabil al 
deșeurilor casnice și industriale; 

 Reutilizarea fondului vechi construit în scopul reducerii presiunii investiționale asupra 
spațiilor verzi și a celor cu valori peisagistice; 

 Conservarea și reabilitarea fondului construit și natural cu valoare de patrimoniu. 
 
4. Spațiul: Implementarea intervențiile sectoriale ce privesc economia, socialul și mediul sunt 
direcționate în interiorul rețelei teritoriale a județului și ghidate conform următoarelor cinci 
componente: 

 Zona metropolitană constituită în jurul municipiului Bacău; 
 Rețeaua urbană existentă în vestul județului; 
 Zona rurală; 
 Porți de intrare în județ și coridoare de transport. 

 
 
2.2. Viziunea 
Ce își dorește județul Bacău să devină? 
 

 Județul Bacău dorește să fie un partener al dezvoltării socio-economice în cadrul Reginii 
Nord-Est, conectat pe deplin la teritoriul național și european prin coridoarele de transport 
aeriene și terestre; 

 
 Județul Bacău dorește să se dezvolte echilibrat și durabil, iar fiecare din unitățile 

administrativ teritoriale să contribuie la oferta de servicii de calitate pentru rezidenți și 
vizitatori; 

 
 Județul Bacău dorește să protejeze valorile moștenite, locuri și personalități, promovând o 

abordare prudentă în procesul de valorificare a patrimoniului natural și construit, pentru a 
contribui activ la completarea colecției de valori autentice naționale și europene. 

 
Județul Bacău va fi un mix teritorial cu zone urbane și rurale sigure, atractive și competitive, în care 
oamenii se unesc pentru a forma o comunitate durabilă, în care fiecare persoană este importantă. 
Județul Bacău urmărește să atingă în orizontul de timp 2021, în beneficiul comunităților locale și a 
consolidării Regiunii Nord-Est, următoarele ținte vitale:  
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 Consolidarea unei economii vibrante, stimulată de creșterea afacerilor, industriei și 
agriculturii, oglindită în venitul individual și în bunăstarea cetățenilor județului; 

 Creșterea calității vieții urbane și rurale, protejând integritatea mediului natural și oferind 
standarde de viață ridicate prin valoarea locuințelor, a unor spații urbane și rurale bine 
structurate, precum și prin asigurarea de bunuri și servicii moderne; 

 Intărirea sentimentului de mândrie comunitară, la nivelul oamenilor care sunt fericiți să 
trăiască și să lucreze aici, care se mândresc cu ei înșiși, cu patrimoniul lor, școlile lor, 
bisericile lor, și organizațiile lor civice, care își respectă vecinii, precum și mediul în care 
trăiesc și care doresc să comunice acest lucru printr-un dialog liber, prin stilul de viață și prin 
respectul față de lege.  

 
VIZIUNEA 

Județul Bacău, un partener regional definit de o coeziune socială solidă și de capacitatea de a susține 
o creștere economică  capabilă să răspundă aspirațiilor comunităților și vizitatorilor, asigură pentru 
anul 2021 realizarea unui model de dezvoltare prin promovarea de inițiative și acțiuni eficace pentru 
consolidarea capitalului local, locuri, oameni și valori de patrimoniu natural și cultural. 
 
2.3. Principii și valori ce stau la baza realizării viziunii de dezvoltare 
Patru principii directoare susțin formularea viziunii și punerea sa în aplicare, după cum urmează: 
 
Coeziunea teritorială - Viziunea susține dezvoltarea teritorială policentrică și echilibrată, încurajând 
dezvoltarea integrată a zonele urbane, rurale și cadrului natural, sprijinind conectivitatea teritorială 
a personelor, comunităților și firmelor și gestionând și oferind accesibilitate la peisajului ecologic și 
cultural al județului; 
 
Incluziune - Viziunea este proiectată astăzi pentru oamenii, resursele și valorile naturale și culturale 
ale generațiilor de mâine, în respectul indivizilor și diversităților de valori ale acestora; 
 
Participarea – Viziunea pune preț și recunoaște contribuția comunităților, instituțiilor și autorităților 
publice, ONG-urilor și voluntarilor interesați în dezvoltarea viitoare a județului; 
 
Calitate – Viziunea pledează pentru excelență prin îmbunătățirea continuă a planificării, a 
investițiilor, a managementului și a formelor de parteneriat. 
 
Valorile care stau la baza construcției durabile a județului sunt următoarele: 
 

 administrarea publică ce urmărește ca valorile și diversitatea să fie respectate la nivel 
individual, organizațional și comunitar; 

 
 oferirea de oportunități pentru cetățeni de a participa activ la dezbaterea problemelor și 

rezolvarea aspectelor ce privesc interesul individual și comunitar; 
 

 responsabilitatea privind păstrarea unui mediu înconjurător sănătos, cu inițiative ce 
fundamentează calitatea vieții pentru generațiile prezente și viitoare; 

 
 folosirea experienței și a cunoștințele acumulate și creșterea interesului în îmbunătățirea 

ofertei de servicii publice.  
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2.4. Obiective strategice și specifice de dezvoltare 
Strategia direcționează problemele și nevoile cheie ale județului către obiective integrate de 
dezvoltare, coroborând sectoarele vitale ale vieții comunitare cu specificul teritoriul județului Bacău.  
 
In formularea obiectivelor, s-a considerat esențială coordonarea acestora cu rezultatele ce vor fi 
atinse și indicatorii cheie ce pot fi monitorizați pe parcursul implementării strategiei.  
 
Obiectivele strategice cuplează sistemul urban și rural cu valorile cadrului natural, cu calitatea vieții 
comunităților, dezvoltarea economică, cu gradul de accesibilitate și mobilitate. Acest agregat este 
susținut de infrastructura administrativă, a cărei performanță asigură realizarea strategiei în 
parametrii proiectați.  
 
 
 

Figura 1: Domenii cheie ale dezvoltării coroborate cu obiectivele strategice ale județului Bacău 
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2.4.1. Matricea coordonării dintre obiectivele strategice și specifice 
 

Obiective Strategice Sector Obiective Specifice/sector 
 

Obiectiv Strategic 1 - Dezvoltarea 
policentrică a județului într-un nou 

parteneriat urban-rural: 
 

 Infrastructura și formele de transport, tehnologia și 
informațiile conectează în mod eficient și cu costuri de 
mediu reduse teritorii, oamenii și idei, ajutând alături 

de fondul de locuințe la creșterea factorilor de 
mobilitate a forței de muncă, a capitalului și la 

transferul de cunoaștere, tehnologie și cultură în folosul 
rezidenților județului, persoane fizice și juridice și al 

vizitatorilor acestuia. 

In
fr

as
tr

uc
tu

ra
 

de
 tr

an
sp

or
t Obiectiv Specific 1.1:  

Creșterea accesibilitățiii județului și a UAT-rilor din 
cadrul acestuia în condiții de calitate și siguranță  

 
Obiectiv specific 1.2: Creșterea mobilității pentru 

persoane și bunuri către locuri de destinație și piețe 
locale și naționale/internaționale 

In
fr

as
tr

uc
tu

ra
 

de
 e

ne
rg

ie
  

Obiectiv specific 1.3 Modernizarea și dezvoltarea  
infrastructurii de energie 

Re
țe

au
a 

de
 

in
te

rn
et

 

 
Obiectiv specific 1.4: Extinderea utilizării TIC în zone 

urbane și rurale 

 
Obiectiv Strategic 2 - Creșterea unei 

economii sănătoase, variate și viabile:  
 

Investițiile în dezvoltarea resursei umane, a locurilor de 
muncă, precum și în infrastructura economică a 
firmelor locale sunt proiectate să sprijine dezvoltarea 
de noi activități economice și păstrarea și consolidarea 
economiei locale existente, pentru a atinge o economie 
diversificată și prosperă prin care cetățenii sunt capabili 
să-și satisfacă nevoile lor individulae și familiale, având 
posibilitatea să crească și să-și dezvolte talentul, 
cunoștințele și veniturile proprii în funcție de 
potențialul lor. 

In
du

st
rie

 și
 

ag
ric

ul
tu

ră
 Obiectiv specific 2.1: Creșterea competitivității 

produselor și serviciilor realizate în județ 
 

Obiectiv specific 2.2: Modernizarea și diversificarea 
sectorului agricol și de pescuit 

Tu
ris

m
 

Obiectiv specific 2.3: Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii turistice 

 
Obiectiv specific 2.4: Acordarea calității serviciilor la 

nivelul cererii internaționale 

IM
M

-u
ri 

Obiectiv specific 2.5: Creșterea contribuției IMM-
urilor în dezvoltarea comunităților locale 

 
Obiectiv specific 2.6: Atragererea și localizarea 

capitalului uman aflat în diaspora 

Ce
rc

et
ar

e 
și 

tr
an

sf
er

 d
e 

te
hn

ol
og

ie
 Obiectiv specific 2.7: Intărirea activităților de 

cercetare pentru susținerea agriculturii și industriei 
de înaltă tehnologie 

 
Obiectiv specific 2.8: Asigurarea serviciilor de 

formare și consultanță pentru antreprenori 
 

Obiectiv Strategic 3 - Creșterea atractivității 
comunităților prin îmbunătățirea ofertei de 

utilități și servicii: 
 

Protejarea și îmbunătățirea calității vieții din 
comunitățile județului Bacău în care nevoile diverse ale 
comunităților locale sunt îndeplinite prin intermediul 
organismelor publice și firmelor private, sau prin 
asocieri rezultate din parteneriate comunitare. 
Imbunătățirea atractivității zonelor construite urbane 
reprezintă (1). un factor de atragere pentru investitori 
străini și pentru românii din diaspora (2). o creștere a 
accesului la servicii, bunuri și resurse în timp util, în 
condiții de siguranță și la un cost convenabil și (3). o 
revigorare a creșterii sentimentului de apartenență la 
comunitatea locală. 

Se
rv

ic
ii 

pu
bl

ic
e 

de
 

in
te

re
s 

ge
ne

ra
l 

Obiectiv specific 3.1: Asigurarea accesului la servicii 
publice nepoluante și eficiente energetic 

 
Obiectiv specific 3.2: Asigurarea și susținerea 

accesului membrilor comunităților la servicii de 
interes public general 

Do
m

en
iu

l 
pu

bl
ic

 și
 

pa
tr

im
on

iu
 

co
ns

tr
ui

t 

Obiectiv specific 3.3: Reabilitarea și modernizarea 
spațiilor publice și construcțiilor în condiții de 

respect față de valorile locale, protecție a mediului și 
de eficiență energetică 

Pa
tr

im
on

iu
l 

cu
ltu

ra
l 

Obiectiv specific 3.4: Protejarea, reabilitarea și 
promovarea patrimoniului tangibil și intangibil 
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Obiective Strategice Sector Obiective Specifice/sector 

 
Obiectiv Strategic 4 - Consolidarea 

managementului și a mijloacelor de 
protejare a mediului natural:  

 
Administrațiile locale, industriile și rezidenții 
îmbrățișază ideea de gestionare a mediului ca pe o 
responsabilitate individuală și partajată, căutând 
împreună modalități proprii de utilizare a resurselor cu 
prudență, protejând și sporind cantitativ suprafața 
ocupată de spațiile verzi în general și de patrimoniu 
natural al județului în special. 

Bi
od

iv
er

sit
at

e 
Zo

ne
 p

ro
te

ja
te

  
Obiectiv specific 4.1: Asigurarea continuității și 

măsurilor eficace în menținerea și protecția 
peisajului natural integrat 

Ca
lit

at
ea

 
m

ed
iu

lu
i 

 
Obiectiv specific 4.2: Creșterea și protejarea calității 

mediului înconjurător 

Sc
hi

m
bă

ri 
cl

im
at

ic
e 

Ri
sc

ur
i d

e 
m

ed
iu

  
Obiectiv specific 4.3: Utilizarea energiei din surse 
regenerabile în infrastructura publică, domeniul 

public și clădiri 
 

Obiectiv specific 4.4: Prevenirea și intervenția 
eficace necesare rezolvării situațiilor de risc de 

mediu 

 
Obiectiv Strategic 5. Consolidarea unui 
model de administrare activ, integrat și 

performant:  
 

Consiliul Județean este accesibil pentru cetățeni, 
responsabil, informat și transparent, operând 
competențele legale pe baza unui management 
financiar, fiscal și al resurselor performant. Drept 
urmare, sunt oferite servicii superioare infrastructurii 
administrațiilor publice locale, rezidenților, diasporei, 
oamenilor de afaceri implicați în realizarea de bunuri și 
servicii, inclusiv culturale și de turism. Consiliul 
Județean facilitează crearea mediului de discuții, 
funcționalitatea parteneriatelor de tip public-public, 
public-privat și alte activități ce caută să evidențieze 
problemele comunităților și să adreseze acestora soluții 
de remediere și oportunități de dezvoltare. 
 

M
an

ag
em

en
t 

pu
bl

ic 

 
Obiectiv specific 5.1 

Imbunătățirea managementului public 
 

De
zv

ol
ta

re
a 

co
m

un
ită

ții
 

lo
ca

le
 

 
Obiectiv specific 5.2: Dezvoltarea mijloacelorde 

comunicare și de implicare a membrilor 
comunităților în procesul de luare a deciziilor 
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2.4.2. Coordonarea obiectivelor specifice cu nevoile identificate  
 

obiective specifice răspund nevoilor 
cetățenilor exprimate în: 

răspund nevoilor firmelor 
exprimate în: 

răspund nevoilor turiștilor 
exprimate în: 

Obiectiv Specific 1.1:  
Creșterea accesibilitățiii 

județului și a UAT-rilor din 
cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță  
 

Obiectiv specific 1.2: 
Creșterea mobilității pentru 

persoane și bunuri către 
locuri de destinație și piețe 

locale și 
naționale/internaționale 

 
Obiectiv specific 1.3 

Modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii de energie 

 
Obiectiv specific 1.4: 

Extinderea utilizării TIC în 
zone urbane și rurale 

 
domeniul 3. Conectivitate: 

rețele de drumuri, cale 
ferată, aeroporturi, porturi, 

intermodalitate 

 
domeniul 3. Conectivitate: 
accesul la forță de muncă, 
piețe interne/regionale și 

internaționale, precum și la 
rețele de transport 

rutier/feroviar/aerian, 
energie și TIC 

 
domeniul 3. 

Conectivitatea: 
acces ușor la infrastructura 

de transport (locală-
națională) 

 
 

obiective specifice răspund nevoilor 
cetățenilor exprimate în: 

răspund nevoilor firmelor 
exprimate în: 

răspund nevoilor turiștilor 
exprimate în: 

 
Obiectiv specific 2.1: 

Creșterea competitivității 
produselor și serviciilor 

realizate în județ 
 

Obiectiv specific 2.2: 
Modernizarea și  

diversificarea sectorului 
agricol și de pescuit 

 
Obiectiv specific 2.3: 

Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii turistice 

 
Obiectiv specific 2.4: 

Acordarea calității serviciilor 
la nivelul cererii 
internaționale 

 
Obiectiv specific 2.5: 

Creșterea contribuției IMM-
urilor în dezvoltarea 
comunităților locale 

 
Obiectiv specific 2.6: 

Atragererea și localizarea 
capitalului uman aflat în 

diaspora 
 

Obiectiv specific 2.7: 
Intărirea activităților de 

cercetare pentru susținerea 
agriculturii și industriei de 

înaltă tehnologie 
 

Obiectiv specific 2.8: 
Asigurarea serviciilor de 
formare și consultanță 

pentru antreprenori 
 

 
domeniul 1. Acces la locuri 

de muncă: 
locuri de muncă, educație, 

acces la piețe, capital, șanse 
egale 

 
domeniul 1. Forță de muncă 
calificată:  productivitate și 

creativitate bazată pe 
capabilitatea resursei umane 

de a proiecta/produce 
bunuri/servicii cu valore 
adăugată/generare de 

lanțuri de producție 

 
domeniul 4. Infrastructura 

de cazare: 
infrastructura hotelieră 

susținută de facilități 
turistice, servicii și produse 
specifice sectorului HoReCa 
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obiective specifice răspund nevoilor 
cetățenilor exprimate în: 

răspund nevoilor firmelor 
exprimate în: 

răspund nevoilor turiștilor 
exprimate în: 

 
Obiectiv specific 3.1: 

Asigurarea accesului la 
servicii publice nepoluante 

și eficiente energetic 
 

Obiectiv specific 3.2: 
Asigurarea și susținerea 

accesului membrilor 
comunităților la servicii de 

interes public general 
 

Obiectiv specific 3.3: 
Reabilitarea și modernizarea 

spațiilor publice și 
construcțiilor în condiții de 

respect față de valorile 
locale, protecție a mediului 

și de eficiență energetică 
 

Obiectiv specific 3.4: 
Creșterea identității locale și 

susținerea dezvoltării 
turismului prin promovarea 

valorilor culturale 

 
domeniul 2. Infrastructura: 

locuințe, utilități publice, 
servicii de interes general, 

eficiență energetică, 
protecția mediului 

 
 

 
domeniul 2. Teren echipat 

edilitar/servicii: plan de 
folosire a terenului, 

echipare edilitară și servicii 
publice de interes general, 
educație și sănătate în mod 

special la care se adaugă 
resursele naturale 

 
domeniul 5. Calitatea vieții: 
atractivitatea localitățiilor, 
viață culturală, condiții de 

recreere, existența 
asociațiilor de afaceri 

 
domeniul 5. Calitatea 

serviciilor: 
calitatea infrastructurii 

publice, transport public de 
calitate, mediu urban/rural 

sigur, servicii private 
accesibile 

 
 

obiective specifice răspund nevoilor 
cetățenilor exprimate în: 

răspund nevoilor firmelor 
exprimate în: 

răspund nevoilor turiștilor 
exprimate în: 

Obiectiv specific 4.1: 
Asigurarea continuității și 

măsurilor eficace în 
menținerea și protecția 

peisajului natural integrat 
 

Obiectiv specific 4.2: 
Asigurarea calității apelor, a 

aerului și a terenurilor 
 

Obiectiv specific 4.3: 
Incurajarea dezvoltării 

surselor de energie 
regenerabilă 

 
Obiectiv specific 4.4: 

Prevenirea și intervenția 
eficace necesare rezolvării 
situațiilor de risc de mediu 

 
domeniul 2. Infrastructura:  

locuințe, utilități publice, 
servicii de interes general, 

eficiență energetică, 
protecția mediului 

 
domeniul 5. Calitatea vieții:  

forme de recreere, 
infrastructură sport, 

infrastructură culturală, 
evenimente culturale, 

design&stil 

 
domeniul 5. Calitatea vieții: 
atractivitatea localitățiilor, 
viață culturală, condiții de 

recreere, existența 
asociațiilor de afaceri 

 
domeniul 1. Atracții:  

situri/monumente istorice, 
patrimoniu natural și 
cultural, evenimente 

culturale, evenimente 
sportive 

 
domeniul 5. Calitatea 

serviciilor: 
calitatea infrastructurii 

publice, transport public de 
calitate, mediu urban/rural 

sigur, servicii private 
accesibile 

 
 

obiective specifice răspund nevoilor 
cetățenilor exprimate în: 

răspund nevoilor firmelor 
exprimate în: 

răspund nevoilor turiștilor 
exprimate în: 

 
Obiectiv specific 5.1 

Imbunătățirea 
managementului public 

 
Obiectiv specific 5.2: 

Dezvoltarea mijloacelorde 
comunicare și de implicare a 
membrilor comunităților în 

procesul de luare a deciziilor 

 
domeniul 4. Bună 

guvernare: 
eficiență, transparență, 
comunicare, implicarea 

publicului, protecția 
cetățenilor și a 
proprietăților 

 
domeniul 4. Bună 
guvernare: politici 

economice, impozite locale, 
infrastructura bună și sigură 

pentru afaceri, informații 
din pagina web a 

administrației, protecția 
cetățenilor și a 
proprietăților 

 
domeniul 2. Informații:  

forme cu impact mediatic, 
cu un bun design pentru 
transmiterea către cei 

interesați a informațiilor 
turistice 
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Tabel Integrat al Viziunii, Obiectivelor de Dezvoltare  
 

Viziunea: Județul Bacău, cu o infrastructură solidă și cu o capacitate de a susține o economie puternică și aspirații sociale pentru membrii comunităților, asigură prin capacitatea resurselor 
locale o repoziționare în competiția economică, în generarea de inițiative și acțiuni eficace pentru a atrage investitori și vizitatori într-un peisaj construit și natural atractiv 

 
 
OBIECTIVE STRATEGICE 

Obiective privind sistemul funcțional al zonelor urbane și rurale ale județului Bacău Obiective privind sistemul patrimoniului natural Obiective privind sistemul 
administrației publice locale 

CONECTIVITATE  - OBIECTIV 1:  
Dezvoltarea policentrică prin conectare județului la 
sistemul de autostrăzi naționale și prin 
îmbunătățirea accesului în zonele rurale.  
 

ECONOMIE - OBIECTIV 2:  
Creșterea unei economii sănătoase și a bunăstării  comunităților 
județului Bacău prin dezvoltarea unei economii durabile 

LOCUIRE - OBIECTIV 3:  
Creșterea atractivității zonelor urbane și rurale și a 
ofertei de servicii și bunuri pentru comunitățile 
locale și vizitatori 

MEDIU - OBIECTIV 4:  
Conservarea, protejarea și valorificarea capitalului 
natural al județului 

ADMINISTRATIE - OBIECTIV 
5: 
 Întărirea capacității 
operaționale  

Obiective specifice / sector Obiective specifice / sector Obiective specifice / sector Obiective specifice / sector Obiective specifice / sector 
Infrastructura 
de transport 

Infrastructura 
de energie 

Rețeaua de 
internet 

Industrie și 
agricultură 

Turism  IMM-uri  Cercetare și 
transfer de 
tehnologie 

Servicii publice 
de interes 
general 

Domeniul 
public și 
parimoniu 
construit 

Patrimoniul 
cultural  

Biodiversitate 
Zone protejate 

Calitatea 
mediului 

Schimbări 
climatice 
Riscuri de 
mediu 

Management 
public  

Dezvoltarea 
comunității 
locale 

               
Obiectiv specific 
1.1 
 
Creșterea 
mobilității în 
condiții de 
siguranță și de 
protecție a 
mediului 
 
 
 
 
 
  

Obiectiv specific 
1.3  
 
Modernizarea și 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
energie  
 

Obiectiv specific 
1.4 
 
Extinderea 
utilizării TIC în 
zone urbane și 
rurale 
 
 

Obiectiv 
specific 2.1 
 
Creșterea 
competitivității 
produselor și 
serviciilor 
realizate în 
județ 
 
 
 
 
 
  

Obiectiv specific 
2.3 
 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
turistice 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiectiv specific 
2.5 
 
Creșterea 
contribuției 
IMM-urilor în 
dezvoltarea 
comunităților 
locale 
 
 
 
 
 
 

Obiectiv specific 
2.7 
 
Intărirea 
activităților de 
cercetare pentru 
susținerea 
agriculturii și 
industriei de 
înaltă tehnologie 
 
 
 
 
  

Obiectiv specific 
3.1 
 
Asigurarea 
accesului la 
servicii publice 
nepoluante și 
eficiente 
energetic  
 
 
 
 
 
 

Obiectiv specific 
3.3 
 
Reabilitarea și 
modernizarea 
spațiilor publice 
și construcțiilor în 
condiții de 
respect față de 
valorile locale, 
protecție a 
mediului și de 
eficiență 
energetică  
 

Obiectiv specific 
3.4 
 
Creșterea 
identității locale 
și susținerea 
dezvoltării 
turismului prin 
promovarea 
valorilor culturale 

Obiectiv specific 
4.1 
 
Asigurarea 
continuității și 
măsurilor eficace 
în menținerea și 
protecția 
peisajului natural 
integrat 

Obiectiv specific 
4.2 
 
Creșterea și 
protejarea 
calității mediului 
înconjurător 

Obiectiv specific 
4.3 
 
Utilizarea 
energiei din 
surse 
regenerabile în 
infrastructura 
publică, 
domeniul public 
și clădiri  
 
 
 
 

Obiectiv 
specific 5.1 
 
Imbunătățirea 
managementul
ui public  

Obiectiv 
specific 5.2 
 
Dezvoltarea 
mijloacelor de 
comunicare și 
de implicare a 
membrilor 
comunității în 
procesul de 
luare a 
deciziilor 

Obiectiv specific 
1.2 
 
Dezvoltarea 
nodurilor de 
transport 
multimodal 

  Obiectiv 
specific 2.2 
 
Modernizarea și 
diversificarea 
sectorului 
agricol și de 
pescuit 

Obiectiv specific 
2.4 
 
Acordarea 
calității serviciilor 
la nivelul cererii 
internaționale 

Obiectiv specific 
2.6 
 
Atragererea și 
localizarea 
capitalului uman 
aflat în diaspora 

Obiectiv specific 
2.8 
 
Asigurarea 
serviciilor de 
formare și 
consultanță 
pentru 
antreprenori 

Obiectiv specific 
3.2 
 
Asigurarea și 
susținerea 
accesului 
membrilor 
comunităților la 
servicii de interes 
public general 

    Obiectiv specific 
4.4 
 
Prevenirea și 
intervenția 
eficace necesare 
rezolvării 
situațiilor de risc 
de mediu 
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Secțiunea 3: Formularea politicilor și programelor de dezvoltare 
 
3.1. Aspecte cheie în formularea politicilor și programelor 
Dezvoltarea susținută a județului Bacă are la bază un pachet integrat de politici-programe-proiecte 
formulate coordonat cu obiectivele specifice menționate, pachet necesar începerii procesului de 
diminuare a disparităților teritoriale existente, atingerii unei coeziuni teritoriale prin utilități și 
servicii și realizării a unui nou tip de legături spațiale între teritoriu și economia urbană, periurbană și 
rurală. Proiectele menționate răspund nevoilor prioritare identificate, constituind în același timp un 
canevas al ideilor transmise de Consiliul Județean, instituții publice cu responsabilități în dezvoltarea 
economică și socială, precum și de mediul universitar și structurile asociative ce susțin economia 
județului. 
 
Un aspect esențial, ce asigură viabilitate operării și întreținerii proiectelor după implementare, îl 
reprezintă capacitatea financiară, atât a Consiliului Județean, cât și a UAT din județ. Altfel spus, 
investițiile propuse în următorii ani, finanțate din bugete publice, locale, naționale și europene, 
pentru a ajuta dezvoltarea socio-economică a județului trebuie să se incadreze, în cazul Consiliului 
Județean, în spațiul fiscal prudent pentru cheltuieli de capital cuprins între 61.0-74,65 milioane lei, în 
timp ce pentru UAT-uri, bugetul operațional al fiecărui U.A.T trebuie să se încadreze în cifrele 
prezentate în harta nr. 12. 
 
Harta nr. 1: Bugetul operațional propus pentru perioada de implementare 2014-2020 (în Lei) pentru 
UAT-uri din județul Bacău 

 
 

                                                        
2 Un aspect critic privind atingerea unei coeziuni sociale și teritoriale este legat de necesitatea realizării proiectelor privind infrastructura 
de apă și ape uzate în UAT-uri rurale care au un buget operațional insuficient operării și întreținerii serviciilor (cazul zonei rurale din estul 
județului). Pentru această situație va fi avută în vedere formularea unei politici locale care să incurajeze realizarea investițiilor fizice în 
condițiile în care operatorul de apă își va putea recupera serviciile oferite consumatorilor din tarif. 
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In realizarea obiectivelor de dezvoltare a județului, municipiile și orașele au rol crucial prin 
implementarea proiectelor cuprinse în propria Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) 
aprobată de fiecare din Unitățile Administrativ Teritoriale. Din punct de vedere spațial, proiectele 
propuse în orizontul de timp 2023 configurează un alt echilibru economic, social și spațial. 
Intervențiile prioritare cu impact pozitiv asupra dezvoltării economice a județului urmăresc zonele 
urbane și rurale cu o masă demografică semnificativă ce contribuie la dezvoltarea socio-economică a 
județului, conform hărții nr. 2.  
 
Harta nr. 2: Zone cu distribuția masei demografice în județul Bacău 

 
 
Dezvoltarea spațială a județului către orizontul 2021 se va petrece predominant concentric dinspre 
municipiul Bacău, pe direcția nord-sud și spre vestul județului, fiind susținută de proiectele propuse 
în masterplanul de transport național aprobat de guvern (2016) și de programul privind creșterea 
accesibilității județului Bacău3, respectiv de intervenții majore privind: 
 
1. Dezvoltarea aeroportului internațional George Enescu 
2. Conectarea coridorului Bacău-Onești de zona metropolitană Brașov (autostradă) 
3. Conectarea drumului expres Bucuresti-Buzău-Focșani-Bacău-Suceava de autostrada Iasi-Târgu 

Mureș-Cluj-Napoca, către vest și Focșani-Tulcea-Constanța către sud-est 
4. Conectarea drumurilor județene din partea de est ce fac legătura cu drumurile naționale 2F și 11A. 
 
Al doilea pilon al dezvoltării județului este constituit din realizarea unui cluster urban-rural (Zona 
metropolitană Bacău) și a unui cluster urban realizat din orașe și municipii aflate în zona de vest a 
județului. Motorul zonei metropolitane este format din agregatul dintre municipiul Bacău-aeroportul 
internațional George Enescu-Parcul HIT. Prin accesarea fondurilor necesare implementării SIDU, 
gruparea urbană aflată în vestul județului, va îmbunătăți indicatorii de competivitate, durabilitate și 
de incluziune socială ai județului, aducând o valoare adăugată la dezvoltarea socio-economică a 

                                                        
3 Creșterea accesibilității și a mobilității forței de muncă în județul Bacău depinde de respectarea condițiilor înscrise în 
masterplanul de transport.  
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Regiunii Nord-Est. Combaterea segregării teritoriale urban-rural, în defavoarea zonei de est a 
județului, excesiv rurală, (vezi harta nr. 3) pune în valoare necesitate întăririi unui parteneriat de 
UAT-uri în partea de sud-est a județului, de-a lungul DN11A și DJ241 în jurul comunei Podu Turcului. 
 
Harta nr. 3: Structura urban-rurală a județului Bacău 

 
 
Pachetul de proiecte de investiții prioritare cuprins în strategia de dezvoltare se coordonează pe 
perioada formulării și implementării, în conformitate cu modelul de dezvoltare spațială prezentat în 
harta nr. 4. 
 
Harta nr. 4: Modelul spațial de dezvoltare a județului Bacău conform masei demografice și 
economice și a coridoarelor de transport către rețeaua TEN-T 

 

Iași 

Brașov 
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3.2. Lista politicilor și programelor de dezvoltare 
Politicile și programele de dezvoltare sunt formulate în coordonare cu cele cinci obiective strategice 
de dezvoltare a județului Bacău, respectiv dezvoltarea policentrică a județului pe baza unui nou 
parteneriar urban-rural, creșterea unei economii sănătoase, variate și viabile, creșterea gradului de 
atractivitate a comunităților prin îmbunătățirea ofertei de utilități și servicii, dezvoltarea 
managementului și a mijlocelor de protecție a mediului natural și consolidarea unui model de 
administrare activ, integrat și performant. 
 
3.2.1. – Pachetul de politici și programe coordonat cu Obiectiv Strategic 1 - Dezvoltarea 
policentrică a județului într-un nou parteneriat urban-rural 

  

 
3.2.2. – Pachetul de politici și programe coordonat cu Obiectiv Strategic 2 - Creșterea unei 
economii sănătoase, variate și viabile 
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3.2.3.  – Pachetul de politici și programe coordonat cu Obiectiv Strategic 3 - Creșterea 
atractivității comunităților prin îmbunătățirea ofertei de utilități și servicii 

 

 

 

 
 
3.2.4. – Pachetul de politici și programe coordonat cu Obiectiv Strategic 4 – Dezvoltarea 
managementului și a mijloacelor de protecție a mediului 
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3.2.5. – Pachetul de politici și programe coordonat cu Obiectiv Strategic 5 - Consolidarea 
unui model de administrare activ, integrat și performant 
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Secțiunea 4: Portofoliul de proiecte și Planul de Acțiune 
Proiectele de dezvoltare propuse se referă la pachetul de intervenții necesar pentru a răspunde 
nevoilor prioritare identificate, într-o formă integrată, pentru atingerea unei dezvoltări competitive, 
durabile și favorabilă incluziunii. Strategia clasifica intervențiile programate pe perioada 2016-2021 
pe două nivele. Primul nivel cuprinde lista tipurilor de proiecte necesare rezolvării problematicii 
multisectoriale existente, lăsând liberă inițiativa fiecărei UAT, care nu are în prezent o propunere de 
proiect, să formuleze o cerere de finanțare în conformitate cu listele de tipuri de proiecte prezentate 
în Strategie în Secțiune 4 . Proiectele urmăresc logica coordonării cu obiectivele strategice, specifice 
și cu politicile și programele subsecvente.  
 
Capitolul prezintă deasemenea și lista proiectelor4 Consiliului Județean și ale instituțiilor aflate în 
subordinea acestuia, ale Comunelor și ale mediului universitar și asociativ cu interes în dezvoltarea 
viitoare a județului, configurându-se spațial pachetul de proiecte prin menționarea următoarelor 
informații: Responsabilul formulării cererii de finanțare, amplasarea proiectului, gradul de maturitate 
al proiectului, sursa finanțării proiectului și perioada estimată de realizare a proiectului.  
 
 
Domenii partajate între sector public și privat privind realizarea proiectelor 
 

nevoile cetățenilor nevolile firmelor nevoile turiștilor 

   
Acces la locuri de 
muncă cu șanse 
egale, acces la 
piețe și capital, 
educație resurse 
umane 

sectorul privat are rolul 
dominant în înființarea 
și operarea firmelor, 
acces la finanțe, acces 
către piețe de desfacere, 
realizarea de programe 
de formare 
personalizate 
sectorul public poate 
facilita dezvoltarea 
agenților economici prin 
oferta de spații 
construite/terenuri și 
realizarea de programe 
specifice serviciilor 
oferite de administrație 

Forță de muncă 
calificată: 
productivitate și 
creativitate 
bazată pe 
capabilitatea 
resursei umane 
de a 
proiecta/produce 
bunuri/servicii cu 
valore adăugată/ 
generare de 
lanțuri de 
producție 

sectorul public, prin 
instituții de 
învățământ, are rolul 
dominant în finanțarea 
și operarea serviciilor 
de educație a tinerilor, 
precum și de 
dezvoltare a cercetării 
sectorul privat are rol 
preponderent în 
realizarea de asociații, 
formarea specializată a 
forței de muncă și de 
dezvoltarea cercetării 
în parteneriat cu 
sistemul universitar 

Atracții: situri 
monumente 
istorice, 
patrimoniul 
natural și 
cultural, 
evenimente 
culturale, 
evenimente 
sportive 

sectorul public 
realizează politici locale 
de protecție a 
patrimoniului natural și 
cultural, asigură cadrul 
de aplicare a normelor 
naționale privind 
patrimoniul, asigură 
finanțarea programelor 
de protecție/reabilitare  
a patrimoniului 
construit și natural 
sectorul privat are rol în 
operarea serviciilor și a 
evenimentelor și în 
finanțarea acestora 

Infrastructura de 
locuințe, utilități 
publice, servicii 
de interes 
general, eficiență 
energetică, 
protecția 
mediului 

sectorul public are rolul 
dominant prin 
planificarea, dezvoltarea 
si/sau reabilitarea 
rețelelor de utilități și 
servicii publice, inclusiv 
locuințele sociale, 
facilitarea realizării 
politicilor de eficiență 
energetică 
sectorul privat are rol în 
finanțarea și realizarea 
de locuințe comerciale 
 

Teren echipat 
edilitar și servicii 
publice de interes 
general: educație 
și sănătate, în 
mod special, la 
care se adaugă 
resursele naturale 

sectorul public are rol 
în planificarea 
teritoriului, 
managementul 
informațiilor privind 
terenurilor și rețelelor, 
dezvoltarea și 
reabilitarea utilităților 
și serviciilor publice și 
protejarea și folosirea 
prudentă a resurselor 
naturale 

Informații:  
forme cu impact 
mediatic, cu un 
bun design 
pentru 
transmiterea 
către cei 
interesați a 
informațiilor 
turistice 

sectorul public are rol în 
realizarea formelor de 
educare, informare și 
promovare a 
patrimoniului cultural și 
natural  
sectorul privat are rol în 
promovarea mediatică 
sau prin evenimente a 
patrimoniului tangibil și 
intangibil și a resurselor 
naturale 

                                                        
4 Proiectele din municipii și orașe se regăsesc în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și în Planul de Mobilitate Urbană 
Durabilă realizate de fiecare din UAT-urile interesate. 
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Conectivitate: 
rețele de 
drumuri, cale 
ferată, 
aeroporturi, 
porturi, 
intermodalitate 

sectorul public are rolul 
principal în planificarea, 
finanțarea și întreținerea 
infrastructurii de 
conectivitate și de 
operare a unor servicii 
de transport  
sectorul privat poate 
realiza servicii de 
transport 
 

Conectivitate: 
accesul la locul de 
muncă, piețe 
interne și 
internaționale, 
precum și la 
rețele de 
transport rutier/ 
feroviar/ aerian, 
energie și TIC  

sectorul public are rol 
în planificarea, 
finanțarea, 
întreținerea 
infrastructurii de 
conectivitate și de 
operare a unor servicii 
de transport  
sectorul privat poate 
realiza servicii de 
operare și întreținere 
transport, energie, și 
TIC 

Conectivitate 
acces ușor la 
infrastructura de 
transport (locală-
națională) 

sectorul public are rol în 
planificarea, finanțarea, 
întreținerea 
infrastructurii de 
conectivitate și de 
operare a unor servicii 
de transport  
sectorul privat poate 
realiza servicii de 
operare și întreținere 
transport, energie și TIC 

Bună guvernare: 
eficiență, 
transparență, 
comunicare, 
implicarea 
publicului, 
protecția 
cetățenilor și a 
proprietăților 

sectorul public are 
responsabilitatea ca prin 
serviciile proprii să 
realizeze condițiile 
necesare bunei 
guvernări și să realizeze 
activitățI în folosul 
comunităților locale 
 

Bună guvernare: 
politici 
economice, 
impozite locale, 
infrastructură 
bună și sigură 
pentru afaceri, 
informații din 
pagina web a 
administrației, 
protecția 
cetățenilor și a 
proprietăților  

sectorul public are 
responsabilitatea ca 
prin politicile 
economice și fiscale 
locale și prin serviciile 
proprii să realizeze 
condițiile necesare 
bunei guvernări și să 
promoveze 
dezvoltarea economică 
locală  

Infrastructura de 
cazare:  
infrastructura 
hotelieră 
susținută de 
facilități turistice, 
servicii și produse 
specifice 
sectorului 
HoReCa 

sectorul privat are rol 
preponderent în 
creșterea economiei 
locale prin realizarea și 
operarea infrastructurii 
turistice 
sectorul public are rol în 
realizarea de strategii 
turistice și de 
promovare a valorilor 
naturale și culturale  

Calitatea vieții: 
forme de 
recreere, 
infrastructură de 
sport, 
infrastructură 
culturală, 
evenimente 
culturale, 
design&stil 

sectorul public are rol în 
planificarea și finanțarea 
infrastructurii de 
recreere, sport și 
culturale 
sectorul privat are rol 
dominant în operarea 
activităților și parțial în 
finanțarea acestora 

 Calitatea vieții: 
atractivitatea 
localitățiilor, viață 
culturală, condiții 
de recreere, 
existența 
asociațiilor de 
afaceri  

sectorul public are rol 
în planificarea și 
finanțarea 
infrastructurii de 
recreere, sport și 
culturale 
sectorul privat are rol 
dominant în operarea 
activităților și parțial în 
finanțarea acestora 

 Calitatea 
serviciilor:  
calitatea 
infrastructurii 
publice, transport 
public de calitate, 
mediu 
urban/rural sigur, 
servicii private 
accesibile 

sectorul public are rol în 
planificarea și 
finanțarea 
infrastructurii publice, 
asigurarea formelor de 
transport intermodale, 
promovarea formelor 
de transport non-
poluante și a siguranței 
turiștilor 
sectorul privat are rol 
dominant în operarea 
serviciilor și parțial în 
finanțarea acestora 

 
Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 1 / Obiectiv Specific 1.1. 

Obiectiv Specific 1.1:  
Creșterea accesibilitățiii județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de calitate și siguranță 

Politica 1.1: Dezvoltarea infrastructurii de transport și spații publice a județului Bacău 
program:  
 

proiecte pt teritoriul 
județean 

proiecte pt zona 
metropolitană 

proiecte pt spații 
urbane 

proiecte pt spații 
rurale 

Conectarea județului la 
rețeaua de transport 
națională/europeană 

Dezvoltarea aeroportului 
internațional George Enescu 
și conectarea la rețeaua de 
drumuri naționale 
 
Realizarea conectării 
județului Bacău cu județul 
Brașov în cadrul rețelei 
rutiere TEN-T globală 
 
Conectarea cu autostrada 
Iasi-Târgu Mureș, și Focșani-
Tulcea-Constanța  
 
Modernizare /reabilitarea 
drumurilor județene ce 
asigură conectarea la 
rețeaua TEN-T 
 
Refacere/construcție 
poduri/ziduri de spijin, 
consolidări taluzuri 
 
Realizarea marcajelor 
/indicatoarelor rutiere 

Construcția / 
modernizarea 
drumurilor 
publice de interes 
local cu legături 
directe către 
rețeaua de 
drumuri județene 
sau naționale 
inclusiv lucrări pt. 
realizarea de 
poduri și podețe 
 
Amenajare 
acostamente, 
intersecții cu alte 
drumuri, căi de 
acces pietonale și 
trotuare 

Modernizarea 
/reabilitarea 
drumurilor de 
interes local din 
interiorul 
municipiilor și 
orașelor, inclusiv 
lucrări pt. poduri 
și podețe 
 
Construcție de 
poduri 
 
Amenajare căi de 
acces pietonale și 
trotuare cu 
facilități pentru 
persoane cu 
dizabilități fizice  
 
Realizarea 
marcajelor și 
indicatoarelor 
rutiere pe 
drumuri locale 

Modernizarea 
/reabilitarea 
structurii 
drumurilor locale 
inclusiv lucrări pt. 
poduri și podețe 
 
Construcție de 
poduri/podețe, 
șanțuri de dirijare 
a apelor pluviale 
 
Amenajare căi de 
acces pietonale și 
trotuare cu 
facilități pentru 
persoane cu 
dizabilități fizice 
 
Realizarea 
marcajelor și 
indicatoarelor 
rutiere 
 

 



Etapa B: Elaborarea STRATEGIEI și a mecanismelor de monitorizare 

22 
IHS Romania / iunie 2017 

Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 1 / Obiectiv Specific 1.2. 
Obiectiv Specific 1.2:  

Creșterea mobilității pentru persoane și bunuri către locuri de destinație și piețe locale și naționale/internaționale 
Politica 1.2: Creșterea gradului de mobilitate pentru locuitori și vizitatori 
program proiecte pt 

teritoriul 
județean 

proiecte pt zona 
metropolitană 

proiecte pentru 
municipii/orașe 

proiecte pentru 
comune și sate 
aparținătoare 

Dezvoltarea transportului alternativ Dezvoltare 
transport public 
județean 
 
Construcția de 
trasee de 
biciclete către 
zone de interes 
turistic 

Construcția de 
trasee biciclete 
între UAT-urile ce 
compun zona 
metropolitană 
Bacău 

Realizarea 
proiectelor 
prevăzute în lista 
prioritară a SIDU 
și PMUD realizat 
de municipii și 
orașe 

Crearea de spații 
pietonale și piste 
biciclete în 
interiorul 
comunelor 

program proiecte pt 
teritoriul 
județean 

proiecte pt zona 
metropolitană 

proiecte pentru 
municipii/orașe 

proiecte pentru 
comune și sate 
aparținătoare 

Dezvoltarea nodurilor multimodale - Dezvoltarea 
nodului 
intermodal Bacau 

- - 
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HARTA 5 -DISTRIBUTIA SPATIALA A PROIECTELOR PROPUSE PENTRU DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT 
Obiectiv Specific 1.1: Creșterea accesibilitățiii județului și în cadrul UAT-rilor din cadrul acestuia în 
condiții de siguranță 
Politica 1.1: Dezvoltarea infrastructurii de transport și spații publice a județului Bacău 
 
Obiectiv Specific 1.2: Creșterea mobilității pentru persoane și bunuri către locuri de destinație și 
piețe locale și naționale/internaționale 
Politica 1.2: Creșterea gradului de mobilitate pentru locuitori și vizitatori 
 
 
Proiecte cu impact regional și pentru pentru Județul Bacău 
A. Accesibilitatea județului către teritoriul național 
 Autostrada Brașov-Onești- Bacău 
 Drum expres Focșani-Bacău-Suceava către autostrada Iași-Târgu Mureș-Cluj-Napoca 
 Drum expres Piatra Neamț -Bacău - Focșani (către Buzău și către Tulcea) 
 
B. Dezvoltare și conectivitate a Aeroportului Internațional George Enescu 
 Conectarea aeroportului cu DN11 
 Construcția unei stații de tren pe CF pentru legarea aeroportului de gara municipiului Bacău 
 Construirea unui terminal intermodal legat de municipiul Bacău 
 Creșterea capacității portante și modernizarea pistei și a suprafețelor de mișcare aferente 
 Modernizarea și dezvoltarea/extinderea infrastructurii de transport/terminal intermodal 
 
C. Reabilitare, modernizare drumuri județene 
Reabilitarea și modernizare drumuri județene: DJ 117, DJ 118A, DJ118B, DJ 119, DJ119C, DJ207D, 
DJ207F, DJ123, DJ156H, DJ241, DJ241A, DJ241B, DJ241C, DJ243B, DJ252A, DJ252B, DJ252C, DJ252F 
 
D. Construcție, consolidare pod și versanți 
 Construire pod pe DJ252F împreuna cu DJ252F (reabilitare, modernizare) 
 Consolidare pod și versant pe DJ119 împreună cu DJ119 (reabilitare și modernizare) 
 Reabilitare DN 11, Bacău-Onești și pod la intrare Onești 
 Consolidare mal la DJ117A  
 Realizare drumuri de sprijin la DJ156H 
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HARTA 6 - DISTRIBUTIA SPATIALA A PROIECTELOR PROPUSE PENTRU DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT 
Obiectiv Specific 1.1: Creșterea accesibilitățiii județului și în cadrul UAT-rilor din cadrul acestuia în 
condiții de siguranță 
Politica 1.1: Dezvoltarea infrastructurii de transport și spații publice a județului Bacău 
 
Obiectiv Specific 1.2: Creșterea mobilității pentru persoane și bunuri către locuri de destinație și 
piețe locale și naționale/internaționale 
Politica 1.2: Creșterea gradului de mobilitate pentru locuitori și vizitatori 
 
 
 
Proiecte cu impact pentru Municipii și Orașe: 
In cazul municipiilor și orașelor proiectele sunt cuprinse în lista prioritară a SIDU și PMUD realizate și 
aprobate de consiliile locale, municipii și orașe 
 
 
Proiecte cu impact pentru Comune și Sate aparținătoare 
 
Reabilitare, modernizare drumuri de interes comunal 
Blăgești, Buhoci, Dămienești, Farăoani, Gârleni, Gioseni, Glăvănești, Hemeiuș, Itești, Letea Veche, 
Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni, Negri, Orbeni, Podu Turcului, Prăjești, Răcăciuni, Săuceni, Tamași, 
Traian, Valea Seacă.  
 
Construcție poduri 
Cleja, Negri, Răcăciuni. 
 
Indicatoare și semnalizări 
Damienești, Gioseni, Glăvănești, Hemeiuș, Letea Veche, Negri, Prăjești, Săucești,Podu Turcului, 
Traian, Valea Seacă. 
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Proiecte prioritare pentru Obiectivul Strategic 1 / Obiectiv specific 1.1 / 1.2 

O
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Titlul proiectului 
Responsabili 

formulare cerere 
de finanțare 

Amplasare 
proiectului 

(UAT) 

Maturitatea 
proiectelor 

Sursa de 
finanțare 

Perioada 
de 

realizare 

Obiectiv Specific 1.1: Creșterea accesibilitățiii județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de calitate și siguranță 
Politica 1.1: Dezvoltarea infrastructurii de transport și spații publice a județului Bacău 
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Transport aerian 
1 Conectarea aeroportului 

internațional G. Enescu la rețeaua de 
drumuri naționale – DN11 

RA Aeroportul 
Internațional G. 
Enescu, CL Bacău 

UAT 
municipiul 
Bacău 

studiu CL Bacău 
POR/AP4 

2020-2030 

2 Construirea terminalului cu facilități 
suport legat prin rețeaua CF și 
rutieră de Gara municipiului Bacău 

RA Aeroportul 
Internațional G. 
Enescu 

UAT 
municipiul 
Bacău 

documentație 
tehnică aprobată  

CJ Bacău 2015-2017 

3 Creșterea capacității portante și 
modernizarea pistei și a suprafețelor 
de mișcare aferente 

RA Aeroportul 
Internațional G. 
Enescu 

UAT 
municipiul 
Bacău 

documentație 
tehnică aprobată  

POIM-AP2 2017-2020 

4 Dotari corporale pt. cresterea 
gradului de siguranta la Aeroportul 
International ”George Enescu” 

RA Aeroportul 
Internațional G. 
Enescu 

UAT 
municipiul 
Bacău 

propunere proiect POIM-AP2 2017-2020 

Drumuri naționale 
1 Realizarea conectării Județului 

Bacău de județul Brașov prin 
Autostrada Brașov-Onești- Bacău 

Ministerul 
Transporturilor 

UAT Județul 
Bacău, 
Covasna, 
Brașov 

Propus în 
masterplanul 
general de transport 

Guvernul 
Romaniei 

2021-2026 

2 Realizarea drum expres Piatra 
Neamț -Bacău - Focșani (către Buzău 
și către Tulcea) 

Ministerul 
Transporturilor 

UAT Județul 
Bacău, 
Neamț 

Propus în 
masterplanul 
general de transport 

Guvernul 
Romaniei 

2016-2020 

3 Realizare drum expres Focșani -
Bacău-Suceava către autostrada Iași-
Târgu Mureș-Cluj-Napoca 
 

Ministerul 
Transporturilor 

UAT Județul 
Suceava-
Bacău, 
Focșani 

Propus în 
masterplanul 
general de transport 

Guvernul 
Romaniei 

2026-2020 

4 Reabilitare și modernizare a DN11. 
DN 2F, Bacău – Vaslui și DN 2G, 
Comănești – Ghimeș. 

Ministerul 
Transporturilor 

UAT Județul 
Bacău, 
Vaslui 

propunere proiect Guvernul 
Romaniei 

2017-2020 

5 Reabilitare/modernizare DN 11 și  
pod la km 129+831 spre municipiul 
Onești  

Ministerul 
Transporturilor 

UAT județ 
Bacău 

propunere proiect Guvernul 
Romaniei 

2017-2020 

Drumuri regionale strategice 
1 Axa rutieră strategică 3: Neamț-

Bacău- DJ241-limită județ Vrancea-
Podul Turcului-Izvorul Berheciului 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

documentație 
tehnică aprobată  

POR-AP6 2017-2020 

2 Axa rutieră strategică 3: Neamț-
Bacău- DJ241A-Izvorul Berheciului-
Secuieni 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

documentație 
tehnică aprobată  

POR –AP6 2018-2020 

Drumuri Județene 
1 Reabilitare/modernizare DJ 117 - 

Poduri 
CJ Bacău UAT Județ 

Bacău 
documentație 
tehnică aprobată) 

CJ Bacău 2018-2020 

2 Reabilitare/modernizare DJ 118A – 
Berești-Tazlău-Romanești-Tescani 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

documentație 
tehnică aprobată 

CJ Bacău 2018-2020 

3 Reabilitare/modernizare DJ118B-
Berești-Tazlău-Strugari 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

documentație 
tehnică aprobată  

CJ Bacău 2018-2020 

4 Reabilitare/modernizareDJ 119 – 
Bacău-Sărata și reabilitare pod 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

documentație 
tehnică aprobată  

CJ Bacău 2018-2020 

5 Reabilitare/modernizare DJ119C – 
DN11A-Lunca Dochiei-limita județ 
Vrancea 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

documentație 
tehnică aprobată  

CJ Bacău 2018-2020 

6 Axa rutieră strategică 3: Nemț-Bacău 
- DJ207D – limită județ Neamț-Traian 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

documentație 
tehnică aprobată  

POR axa 6 2017-2020 

7 Reabilitare/modernizare DJ207F – 
DN2-Berești Bistrița-Pădureni-Gura 
Văii-Racova 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

documentație 
tehnică aprobată 

CJ Bacău 2018-2020 

8 Reabilitare/modernizare DJ123 – 
limita județ Harghita-Valea Uzului-
Dărămănești 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

documentație 
tehnică aprobată  

CJ Bacău 2018-2020 

9 Reabilitare/modernizare DJ156H și 
consolidare cu zid de sprijin la Buhusi-
Runc 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

documentație 
tehnică aprobată  

CJ Bacău 2017-2019 

10 Reabilitare/modernizare DJ241B – 
Pădureni-Godovana 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

documentație 
tehnică în lucru 

CJ Bacău 2018-2020 

11 Reabilitare/modernizare DJ241C – 
Valea Mare-limită județ Neamț 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

propunere CJ Bacău 2018-2020 

12 Reabilitare/modernizare DJ243B – 
Motoșeni-Stănișești 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

propunere CJ Bacău 2017-2020 

13 Reabilitare/modernizare DJ252A – 
Milești de Sus-Răcătău 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

documentație 
tehnică aprobată  

CJ Bacău 2018-2020 
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 14 Reabilitare/modernizare DJ252B – 

Gioseni-Petrești 
 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

documentație 
tehnică 
aprobată  

CJ Bacău 2018-2020 
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15 Reabilitare/modernizare DJ252C – 
Tătărăști-Corbasca 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

documentație 
tehnică 
aprobată  

CJ Bacău 2018-2020 

16 Reabilitare/modernizare DJ252F 
Ungureni-Gura Anei-Viforeni și 
construire pod la Gîrla Anei 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

documentație 
tehnică 
aprobată  

CJ Bacău 2018-2020 

17 Consolidare mal pe DJ 117A la Salont CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

propunere CJ Bacău 2018-2020 

18 Consolidare pod pe DJ 119 și 
consolidare versant localitatea Gura 
Văii 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

propunere CJ Bacău 2017-2019 

19 Construire zid desprijin pe DJ252 la 
Buhoci-Bibești 

CJ Bacău UAT Județ 
Bacău 

propunere CJ Bacău 2018-2019 

Drumuri Locale 
1 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Ardeoani UAT Ardeoani propunere PNDL 2017-2023 
2 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Asău UAT Asău propunere PNDL 2017-2023 
3 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Buhoci UAT Buhoci propunere PNDL 2017-2023 
4 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Cleja UAT Cleja propunere PNDL 2017-2023 
5 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Damienești UAT 

Damienești 
propunere PNDL 2017-2023 

6 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Dealul Morii UAT Dealul 
Morii 

propunere PNDL 2017-2023 

7 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Dofteana UAT Dofteana propunere PNDL 2017-2023 
8 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Faraoani UAT Faraoani propunere PNDL 2017-2023 
9 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Filipești UAT Filipești propunere PNDL 2017-2023 
10 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Gioseni UAT Gioseni propunere PNDL 2017-2023 
11 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Gârleni UAT Gârleni propunere PNDL 2017-2023 
12 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Ghimeș Făget UAT Ghimeș 

Făget 
propunere PNDL 2017-2023 

13 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Glăvănești UAT 
Glăvănești 

propunere PNDL 2017-2023 

14 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Hemeiuș UAT Hemeiuș propunere PNDL 2017-2023 
15 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Huruiești UAT Hurulești propunere PNDL 2017-2023 
16 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Itești UAT Itești propunere PNDL 2017-2023 
17 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Letea Veche UAT Letea 

Veche 
propunere PNDL 2017-2023 

18 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Luizi Călugăra UAT Luizi 
Călugara 

propunere PNDL 2017-2023 

19 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Măgura UAT Măgura propunere PNDL 2017-2023 
20 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Mărgineni UAT 

Mărgineni 
propunere PNDL 2017-2023 

21 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Negri UAT Negri propunere PNDL 2017-2023 
22 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Nicolae 

Bălcescu 
UAT Nicolae 
Bălcescu 

propunere PNDL 2017-2023 

23 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Oituz UAT Oituz propunere PNDL 2017-2023 
24 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Orbeni UAT Orbeni propunere PNDL 2017-2023 
25 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Parava UAT Parava propunere PNDL 2017-2023 
26 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Pârgărești UAT Pârgărești propunere PNDL 2017-2023 
27 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Podul Turcului UAT Podul 

Turcului 
propunere PNDL 2017-2023 

28 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Poduri UAT Poduri propunere PNDL 2017-2023 
29 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Prăjești UAT Prăjești propunere PNDL 2017-2023 
30 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Racova UAT Racova propunere PNDL 2017-2023 
31 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Răcăciuni UAT Răcăciuni propunere PNDL 2017-2023 
32 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Sascut UAT Sascut propunere PNDL 2017-2023 
33 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Săucești UAT Săucești propunere PNDL 2017-2023 
34 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Tamași UAT Tamași propunere PNDL 2017-2023 
35 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Tătărăști UAT Tătărăști propunere PNDL 2017-2023 
36 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Târgu Trotuș UAT Târgu 

Trotuș 
propunere PNDL 2017-2023 

37 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Traian UAT Traian propunere PNDL 2017-2023 
38 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Urechești UAT Urechești propunere PNDL 2017-2023 
39 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Valea Seacă UAT Valea 

Seacă 
propunere PNDL 2017-2023 

40 Reabilitare și asfaltare drumuri locale CL Zemeș UAT Zemeș propunere PNDL 2017-2023 
Studii de mobilitate / pregătire profesională în transport 
41 Managementul traficului urban  Universitatea ”V. 

Alecsandri” 
UAT m.Bacău propunere POR/AP4 2017-2019 

42 Pregătirea personalului calificat în 
domenii legate de transport 

CJ Județean  
SC RAD-TRANS 
SRL 

Toate UAT-
urile din județ 

propunere fonduri 
private 

2017-2023 
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Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 1 / Obiectiv Specific 1.3. 
Obiectiv Specific 1.3:  

Susținerea coeziunii teritoriale prin accesul egal al U.A.T-urilor la infrastructura energetică  
Politica 1.3: Creșterea nivelului de echipare a județului cu utilității și servicii în domeniul energetic  
program proiecte pt 

teritoriul 
județean 

proiecte pt zona 
metropolitană 

proiecte pentru 
municipii/orașe 

proiecte pentru 
comune și sate 
aparținătoare 

Extindere și modernizare rețele de 
gaz natural și energie electrică 

    

program proiecte pt 
teritoriul 
județean 

proiecte pt zona 
metropolitană 

proiecte pentru 
municipii/orașe 

proiecte pentru 
comune și sate 
aparținătoare 

Dezvoltarea de surse alternative de 
energie 

Extinderea 
conductelor de 
gaz natural 
 
Construirea de 
stații de 
comprimare 

Modernizarea și 
extinderea 
iluminatului 
public  
 
Folosirea de surse 
de energie 
alternativă pentru 
încălzire spații 
publice/private 

Modernizarea și 
extinderea 
iluminatului 
public  

Modernizarea și 
extinderea 
iluminatului 
public utilizând 
surse regenerabile 
 
Folosirea de surse 
de energie 
alternativă pentru 
încălzire spații 
publice/private 

 
 
Tipuri de Proiecte pentru Obiectivul Strategic 1 / Obiectiv Specific 1.4. 

Obiectiv Specific 1.4:  
Mărirea și diversificarea posibilităților de informare și comunicare 

Politica 1.4: Extinderea utilizării TIC în zone urbane și rurale 
program proiecte pt 

teritoriul 
județean 

proiecte pt zona 
metropolitană 

proiecte pentru 
municipii/orașe 

proiecte pentru 
comune și sate 
aparținătoare 

Conectare le rețeaua de internet Instalare de WiFi 
în spații publice, 
clădiri și spații 
deschise 

Instalare de WiFi 
în spații publice, 
clădiri și spații 
deschise 

Conectarea 
gospodăriilor și a 
agenților 
economici la 
rețeaua IT 
 
Instalare de  WiFi 
în spații publice 

Conectarea 
gospodăriilor și a 
agenților 
economici la 
rețeaua IT 
 
Instalare de WiFi 
în spații publice 
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HARTA 7 - DISTRIBUTIA SPATIALA A PROIECTELOR PROPUSE PENTRU 
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ENERGETICE ȘI DE COMUNICARE 
Obiectiv Specific 1.3: Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de energie  
Politica 1.3: Creșterea nivelului de echipare a județului cu utilității și servicii  
 
Obiectiv Specific 1.4: Mărirea și diversificarea posibilităților de informare și comunicare 
Politica 1.4: Extinderea utilizării TIC în zone urbane și rurale 
 
 
Proiecte cu impact pentru Județul Bacău 
 
Infrastructura gaz natural: 
Construirea Stației de Comprimare - Onești; 
Construirea conductei de transport gaze naturale Onești – Gherăești; 
 
Proiecte cu impact pentru Municipii și Orașe: 
 
Infrastructură energetică: Buhuși, Dărămănești, Moinești, Onești, Slănic Moldova, Târgu Ocna. 
Infrastructură gaze natural: Onești, Târgu Ocna. 
Infrastructură încălzire termică: Moinești, Onești. 
 
Proiecte cu impact pentru Comune și Sate aparținătoare 
 
Infrastructură energie electrică: Corbasca, Coțofenești, Dealul Morii, Huruiești, Luizi Călugăra, 
Găiceana, Gioseni, Gura Văii, Motoșeni, Mânăstirea Cașin, Orbeni, Răchitoasa, Sărata, Solonț, 
Stănișești, Urechești, Vultureni. 
 
Infrastructură gaz natural: Agăș, Asău, Ardeoani, Balcani, Bârsănești, Berești Bistrița, Berești Tazlău, 
Berzunți, Bogdănești, Blăgești, Brusturoasa, Bucium, Buhoci, Căiuți, Colonești, Corbasca, Coțofenești, 
Damienești, Dealu Morii, Doftana, Fărăoani, Filipești, Găiceana, Ghimeș-Făget, Gioseni, Gîrleni, 
Glăvănești, Gura Văii, Helgiu, Horgești, Itești, Lipova, Livezi, Izvorul Berheciului, Luizi Călugăra, 
Măgirești,Mânăstirea Cașin, Motoșeni, Negri, Odobești, Oncești, Palanca, Parava, Parincea, Pâncești, 
Pârjol, Pîrgărești, Plopana, Poduri, Prăjești, Racova, Răchitoasa, Roșiori, Sănduleni, Sărata, Săucești, 
Scorțeni, Secuieni, Solonț, Stănișești, Stefan cel Mare, Strugari, Tamași, Tătărești, Târgu Trotus, 
Ungureni, Urechești, Valea Seacă, Vultureni,  
 
Infrastructură intenet/telefonie: Brusturoasa. 
 
 
Notă:  
1. Comunele fără infrastructură de gaz natural din Zona Metropolitană Bacău vor fi abordate cu 
prioritate: Luizi Călugăra, Sărata, Săucești  
2. Proiectele de investiții în iluminatul public pentru municipii și orașe sunt cuprinse in SIDU realizate 
de aceste UAT-uri 

 



Etapa B: Elaborarea STRATEGIEI și a mecanismelor de monitorizare 

29 
IHS Romania / iunie 2017 

 
Proiecte prioritare pentru Obiectivul Strategic 1 / Obiectiv specific 1.3 / 1.4 
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c Titlul proiectului 

Responsabili 
formulare 
cerere de 
finanțare 

Amplasare 
proiectului 

(UAT) 

Maturitatea 
proiectelor 

Sursa de 
finanțare 

Perioada 
de realizare 

Obiectiv Specific 1.3: Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de energie 

Politica 1.3: Creșterea nivelului de echipare a județului cu utilității și servicii în domeniul enegetic 
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Infrastructura energetică: Proiecte Județ Bacău 
1 Construirea Stației de Comprimare, 

Onești 
Transgaz UAT Onești propunere  POIM, POC 2017 - 2023 

2 Construirea conductei de transport gaze 
naturale Onești – Gherăești 

Transgaz UAT Onești propunere  POIM, POC 2017 - 2023 

Infrastructura energetică: Municipii și orașe 
1 Infrastructură gaze naturale  Onești,  

Târgu Ocna 
UAT Onești,  
Târgu Ocna 

propunere  surse proprii 2017 - 2023 

2 Infrastructură energie electrică Buhuși, 
Dărămănești, 
Moinești, 
Onești, Slănic 
Moldova, 
Târgu Ocna 

UAT Buhuși, 
Dărămănești, 
Moinești, 
Onești, Slănic 
Moldova, 
Târgu Ocna 

propunere  surse proprii 2017 - 2023 

3 Infrastructură încălzire termică Moinești, 
Onești 

UAT Moinești, 
Onești 

propunere  surse proprii 2017 - 2023 

Infrastructura energetică: Comune și sate aparținătoare 
 Infrastructură gaze naturale CL Luizi 

Călugăra 
UAT Luizi 
Călugăra 

propunere  buget local, 
PNDR 

2017 - 2023 

1 Infrastructură gaze naturale CL Săucești UAT Săucești propunere buget local, 
PNDR 

2017 - 2023 

2 Infrastructură gaze naturale CL Sărata UAT Sărata propunere buget local, 
PNDR 

2017 - 2023 

 Infrastructură energie electrică CL Corbasca UAT Corbasca propunere  buget local 2017 - 2023 
1 Infrastructură energie electrică CL Coțofenești UAT 

Coțofenești 
propunere  buget local 2017 - 2023 

2 Infrastructură energie electrică CL Dealul Morii UAT Dealul 
Morii 

propunere  buget local 2017 - 2023 

3 Infrastructură energie electrică CL Huruiești UAT Huruiești propunere  buget local 2017 - 2023 
4 Infrastructură energie electrică CL Luizi 

Călugăra 
UAT Luizi 
Călugăra 

propunere  buget local 2017 - 2023 

5 Infrastructură energie electrică CL Găiceana UAT Găiceana propunere  buget local 2017 - 2023 
6 Infrastructură energie electrică CL Gioseni UAT Gioseni propunere  buget local 2017 - 2023 
7 Infrastructură energie electrică CL Gura Văii UAT Gura Văii propunere  buget local 2017 - 2023 
8 Infrastructură energie electrică CL Motoșeni UAT Motoșeni propunere  buget local 2017 - 2023 
9 Infrastructură energie electrică CL Mânăstirea 

Cașin 
UAT Mân. 
Cașin 

propunere  buget local 2017 - 2023 

10 Infrastructură energie electrică CL Orbeni UAT Orbeni propunere  buget local 2017 - 2023 
11 Infrastructură energie electrică CL Răchitoasa UAT 

Răchitoasa 
propunere  buget local 2017 - 2023 

12 Infrastructură energie electrică CL Sărata UAT Sărata propunere  buget local 2017 - 2023 
13 Infrastructură energie electrică CL Solonț UAT Solonț propunere  buget local 2017 - 2023 
14 Infrastructură energie electrică CL Stănișești UAT Stănișești propunere  buget local 2017 - 2023 
15 Infrastructură energie electrică CL Urechești UAT Urechești propunere  buget local 2017 - 2023 
16 Infrastructură energie electrică CL Vultureni UAT Vultureni propunere  buget local 2017 - 2023 

Obiectiv Specific 1.4: Mărirea și diversificarea posibilităților de informare și comunicare 
Politica 1.4: Extinderea utilizării TIC în zone urbane și rurale 
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1 Extindere/ îmbunătățire infrastructură 
TIC 

CL Brusturoasa UAT 
Brusturoasa 

propunere  buget local 2017 - 2023 

2 Extindere/ îmbunătățire infrastructură 
TIC 
 

CL Sărata UAT Sărata propunere buget local 2017 - 2023 

 
Notă: Proiectele ce vizează infrastructura de gaz natural, energie electrică și internet pentru 
municipii și orașe sunt enunțate în SIDU realizat de fiecare din UAT-uri 
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Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 2 / Obiectiv Specific 2.1. 
Obiectiv Specific 2.1:  

Creșterea competitivității produselor și serviciilor realizate în județ 
Politica 2.1. Realizarea de clustere tematice pentru dezvoltarea sectoarelor economice și a resurselor umane 
program proiect pentru zone 

metropolitane 
proiecte pentru 
municipii/orașe 

proiecte pentru comune 
și sate aparținătoare 

Dezvoltare și diversificare economică Realizarea centrului regional de sustinere si 
dezvoltare a afacerilor de tip start-up 
 
Construcția unui parc de dezvoltare tehnologică și 
producție 
 
Construcția unui parc logistic în Bacău conectat la 
nodul intermodal Bacău 

Realizarea rețelei rurale 
de susținere și 
dezvoltare a afacerilor 
de tip start-up 
 
Realizarea de centre 
temporare/piețe de 
prezentare produse 
inclusiv căile de acces și 
facilități 

 
 

Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 2 / Obiectiv Specific 2.2. 
Obiectiv Specific 2.2:  

Modernizarea și diversificarea sectorului agricol și de pescuit 
Politica 2.2 Creșterea valorii economiei rurale prin agriculură și pescuit 
program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 

aparținătoare 
Dezvoltarea de produse 
agricole/piscicole/silvice 

Realizarea de investiții în active fizice 
pentru colectarea, prelucrarea, 
depozitarea și comercializarea 
produselor agricole 
 
 

Investiții în active fizice pentru 
realizarea de lanțuri de colectarea, 
prelucrarea, depozitarea și 
comercializarea produselor agricole 
 
Realizarea de investiții în acvacultură 
și valorificarea potențialului siturilor 
de acvacultură 
 
Imbunătățirea sistemului de colectare 
și analiza datelor referitoarea la 
pescării/pescari 

 
 

Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 2 / Obiectiv Specific 2.3. 
Obiectiv Specific 2.3:  

Dezvoltarea nișei de turism natură și economie ecologică 
Politica 2.3: Consolidarea structurii turistice pentru valorificarea patrimoniului natural existent  
program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 

aparținătoare 
Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii turistice și de recreere 

Dezvoltarea infrastructurii de cazare și 
agrement asociate drumeției, 
sporturilor de iarnă și recreere în 
condiții de protecție a mediului  
 
Realizarea bază salvamont cu punct de 
prim ajutor pentru salvarea turiștilor 
accidentați 
 
Perfecționarea activităților de 
marketing pentru dezvoltarea 
turismului 

Dezvoltarea infrastructurii de cazare și 
agrement asociate drumeției, 
sporturilor de iarnă și recreere în 
condiții de protecție a mediului  
 
Realizarea/modernizarea traseelor 
montane, de cabane si refugii montane 
 
Dezvoltarea de observatoare pentru 
observarea/fotografierea habitatului 
 
Perfecționarea activităților de 
marketing pt.dezvoltarea turismului 
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Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 2 / Obiectiv Specific 2.4. 
Obiectiv Specific 2.4:  

Creșterea competitivității produselor locale 
Politica 2.4: Recunoașterea calității serviciilor la nivelul cererii internaționale:  
program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 

aparținătoare 
Consolidarea produse ”Marca Bacău”  Susținerea acordării de mărci pentru 

produsele agricole și a comercializării 
acestora pe piețe internaționale 

 
 

Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 2 / Obiectiv Specific 2.5. 
Obiectiv Specific 2.5:  

Dezvoltarea unei economii pentru clasa de mijloc 
Politica 2.5: Creșterea contribuției IMM-urilor în dezvoltarea economiei locale:  
program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 

aparținătoare 
Consolidarea rețelelor de producție și 
servicii 

 Înființarea de ateliere pentru crearea 
de costume populare, produse de 
artizanat, obiecte meșteșugărești 
 
Susținerea dezvoltării prin realizarea 
planurilor de producție și vânzare 

 
 

Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 2 / Obiectiv Specific 2.6. 
Obiectiv Specific 2.6:  

Atragererea și localizarea capitalului uman 
Politica 2.6: Creșterea capitalului uman prin valorificarea diasporei 
program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 

aparținătoare 
Facilități pentru românii ce doresc să 
revină în județul Bacău 

Creșterea comunicării TIC cu diaspora 
din tări europene 
 
Elaborarea unui pachet de facilități 
pentru cei care doresc să revină/să se 
stabilească în județul Bacău 

Asigurarea de condiții de localizare 
pentru românii ce doresc să se 
reîntoarcă și ce pot fi angajați în 
servicii publice (educație, sănătate, 
servicii sociale) 

 
 

Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 2 / Obiectiv Specific 2.7. 
Obiectiv Specific 2.7:  

Intărirea activităților de cercetare pentru susținerea agriculturii și industriei de înaltă tehnologie 
Politica 2.7: Promovarea constituirii rețelelor regionale de cercetare:  
program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 

aparținătoare 
Consolidarea economiilor inovative 
prin cercetare regională 

Dezvoltarea de activități de cercetare 
în domeniul transportului  
 

Dezvoltarea de activități de cercetare 
și de proiecte pilot în domeniul 
agriculturii 
 
Cursuri de inițiere, calificare sau 
specializare pe sectoare economice 
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Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 2 / Obiectiv Specific 2.8. 
Obiectiv Specific 2.8:  

Asigurarea serviciilor de formare și consultanță pentru antreprenori 
Politica 2.8: Creșterea / diversificarea nivelului de calificare a lucrătorilor pe sectoare economice spacifice județului 
program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 

aparținătoare 
Cursuri de formare și consiliere Cursuri de inițiere, de calificare sau 

specializare, pe ramuri economice 
specifice județului 

Intocmirea de planuri de marketing 
corespunzător caracteristicilor 
geografice ale județului 
 
Cursuri de inițiere, de calificare sau 
specializare, pe ramuri agricole 
specifice județului 
 
Realizarea de acțiuni de transfer de 
cunoștințe, de informare și servicii de 
consiliere 
 
Dezvoltarea asociațiilor de 
antreprenori în zonele rurale inclusiv 
acțiuni/echipamente de consolidare a 
acestoră (ex. e-portal agricultura 
Bacău) 
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HARTA 8 - DISTRIBUTIA SPATIALA A PROIECTELOR PROPUSE PENTRU 
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE 
Obiectiv Specific 2.1: Creșterea competitivității produselor și serviciilor realizate în județ  
Politica 2.1. Realizarea de clustere tematice pentru dezvoltarea sectoarelor economice 
și a resurselor umane 
Obiectiv Specific 2.2: Modernizarea și diversificarea sectorului agricol și de pescuit  
Politica 2.2 Creșterea valorii economiei rurale prin agriculură și pescuit 
Obiectiv Specific 2.3: Dezvoltarea nișei de turism natură și economie ecologică 
Politica 2.3: Consolidarea structurii turistice pentru valorificarea patrimoniului natural 
existent 
Obiectiv Specific 2.5: Dezvoltarea unei economii pentru clasa de mijloc 
Creșterea contribuției IMM-urilor în dezvoltarea comunităților locale 
 
Proiecte cu impact pentru pentru Județul Bacău 
 Hemeiuș, SC Parc Industrial HIT SRL - Realizarea Centrului Regional de susținere și dezvoltare a 

afacerilor start-up  
 Bacău - Parc logistic conectat cu nodul intermodal/aeroportul internațional George Enescu 

Bacău 
 Bacău - Realizarea unui centru de dezvoltare/ transfer tehnologic  

Proiecte cu impact pentru Municipii și Orașe: 
 Proiectele de investiții în dezvoltarea economică pentru municipii și orașe sunt prezentate în 

SIDU realizate de aceste UAT-uri, finanțate prin POR  
 Proiecte adiționale SIDU: Realizarea de investiții în active fizice pentru colectarea, prelucrarea, 

depozitarea și comercializarea produselor agricole/bio 
 Extinderea infrastructurii de cazare și agrement (cabane, refugii montane, observatoare, 

trasee): Dărmănești, Slănic Moldova 
Proiecte cu impact pentru Comune și Sate apaținătoare 
Agricultură/Piscicultură 
 Realizarea de centre temporare de prezentare de produse: Asău, Dofteana, Izvorul 

Berheciului, Pârgărești, Sărata, Podu Turcului 
 Realizarea rețelei rurale de susținere și dezvoltare a afacerilor de tip start-up: Asău, Izvorul 

Berheciului, Pârgărești, Podu Turcului 
 Centrul de colectare, prelucrare, depozitare și comercializarea produselor din zona de vest a 

județului Bacău: Brusturoasa, Odobești, Sărata, Podu Turcului 
 Dezvoltarea acvaculturii și îmbunătățirea habitatului peștilor: Motoșeni, Parincea, Ungureni 
 Inființarea de centre pentru realizarea de costume populare, produse artizanat, obiecte 

meșteșugăresti: Balcani, Berzunți, Brusturoasa, Oituz, Prăjești, Răcăciuni 
Turism 
 Extinderea infrastructurii de cazare și agrement (cabane, refugii montane, observatoare, 

trasee): Dofteana, Oituz, Agăș 
 
Notă: Proiectele de investiții în dezvoltarea economică pentru municipii și orașe sunt cuprinse in 
SIDU realizate de aceste UAT-uri 
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Proiecte prioritare Obiectivul Strategic 2 / 2.1 – 2.8 
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Titlul proiectului 

Responsabili 
formulare 
cerere de 
finanțare 

Amplasare 
proiectului 

(UAT) 

Maturitatea 
proiectelor 

Sursa de 
finanțare 

Perioada 
de realizare 

Obiectiv Specific 2.1: Creșterea competitivității produselor și serviciilor realizate în județ 
Politica 2.1. Realizarea de clustere tematice pentru dezvoltarea sectoarelor economice și a resurselor umane:  
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1 SC Parc Industrial HIT SRL - Realizarea 
Centrului Regional de susținere și 
dezvoltare a afacerilor start-up  

CJ Bacău 
Parc Industrial 
HIT  

UAT Hemeiuș fază studiu buget CJ / POR 
1.1 

2018-2020 

2 Parc logistic conectat cu nodul 
intermodal/aeroportul internațional 
George Enescu Bacău 

CJ Bacău 
RA Aeroport 
Internațional 
George Enescu 

UAT mun. 
Bacău 

fază studiu buget CJ 2018-2020 

3 Tehnocity Onești - Parc Stiințific și 
Tehnologic 

CCIBacău, CL 
Bacău, CL 
Onești, 
Universitatea 
tehnică 
”Gheorghe 
Asachi”-Iași, 
Universitatea 
”Vasile 
Alecsandri” 
Bacău, 
Institutul de 
Chimie 
Macromolecul
ară ””Petre 
Poni”-Iași, 
INCD pentru 
fizica tehnică-
Iași 

UAT Onești fază studiu PR 2014-2020, 
AP1-
promovare 
transfer 
tehnologic 

2018-2020 

4 Centrul de transfer tehnologic pentru 
certificarea și controlul calității 
produselor agroalimentare - AGROCERT 

CL Bacău 
Stațiunea C&D 
legumicultură 
CCIBacău 
Univ. Vasile 
Alecsandri  

UAT Bacău fază studiu PR 2014-2020, 
AP1-
promovare 
transfer 
tehnologic 

2018-2020 

5 Centrul de transfer tehnologic pentru 
=în cadrul stațiunii de cercetare 
dezvoltare pentru creșterea ovinelor și 
caprinelor Secuieni-Bacău 

CL Bacău 
Stațiunea de 
C&D creșterea 
ovinelor și 
caprinelor  
CCIBacău 
Univ. Vasile 
Alecsandri  

UAT Secuieni fază studiu PR 2014-2020, 
AP1-
promovare 
transfer 
tehnologic 

2018-2020 

6 Realizarea de centre temporare de 
prezentare produse inclusiv căile de 
acces și facilități 

CL Asău, 
Dofteana, 
Izvorul 
Berheciului, 
Pârgărești, 
Sărata, Podu 
Turcului 

UAT Asău, 
Dofteana, 
Izvorul 
Berheciului, 
Pârgărești, 
Sărata, Podu 
Turcului 

propunere PNDI 2017-2020 

Obiectiv Specific 2.2: Modernizarea și  diversificarea sectorului agricol și de pescuit 
Politica 2.2. Modernizarea și  diversificarea sectorului agricol și de pescuit 

Obiectiv Specific 2.4: Creșterea competitivității produselor locale 
Politica 2.4: Recunoașterea calității serviciilor la nivelul cererii internaționale:  
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 1 Investiții în active fizice pentru 
realizarea de lanțuri de colectare, 
prelucrare, depozitare și comercializare 
a produselor agricole și piscicole 

sector privat UAT zone 
rurale 

propunere PNDR/P3 
POPAM 

2018-2020 

2 Realizarea de investiții în acvacultură și 
valorificarea potențialului siturilor de 
acvacultură 

CL Motoșeni, 
Parincea, 
Ungureni 
sector privat 

UAT 
Motoșeni, 
Parincea, 
Ungureni 

propunere PNDR/P2 
POPAM 

2018-2020 

3 Susținerea acordării de mărci pentru 
produsele agricole și pentru 
comercializarea acestora pe piețe 
internaționale 

sector privat UAT zone 
rurale 

propunere surse proprii 2018-2020 
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Obiectiv Specific 2.3: Dezvoltarea nișei de turism natură și economie ecologică 

Politica 2.3: Consolidarea structurii turistice pentru valorificarea patrimoniului natural existent 
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1 Dezvoltarea infrastructurii de cazare și 
agrement 

CJ Bacău 
CL Dofteana 
CL Oituz 

UAT Dofteana, 
UAT Oituz 

propunere surse proprii, 
PNDR 
PNDL 

2017-2020 

2 Realizarea/modernizarea traseelor 
montane, trasee sănii pe șine, de 
cabane si refugii montane 
(munții Nemirei) 

CJ Bacău- 
SPJPTCAS-
Bacău 
CL Slănic 
Moldova 

CL Slănic 
Moldova 

propunere buget local 
POR / AP 7 
PNDL 

2017-2019 

3 Realizarea bază salvamont cu punct de 
prim ajutor pentru salvarea turiștilor 
accidentați (Munții Nemirei) 

CJ Bacău, CL 
Slănic 
Moldova, 
SPJPTCAS-
Bacău 

CL Slănic 
Moldova 

propunere buget local 
POR / AP 7 
PNDL 

2017-2020 

4 Dezvoltarea de observatoare pentru 
observarea/fotografierea habitatului 
(munții Nemirei) 

CJ Bacău- 
SPJPTCAS 
Bacău 
CL Slănic 
Moldova 
CL Dofteana 
CL Oituz 

UAT Dofteana, 
UAT Oituz 

propunere buget local 
POR / AP 7 

2017-2019 

5 Parc de aventură în munții Nemirei CJ Bacău- 
SPJPTCAS 
Bacău 
CL Slănic 
Moldova 
 

CL Slănic 
Moldova 

propunere buget local 
POR / AP 7 
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Obiectiv Specific 2.5: Dezvoltarea unei economii pentru clasa de mijloc 

Politica 2.5: Creșterea contribuției IMM-urilor în dezvoltarea economiei locale:  

O
bi

ec
tiv

 
st

ra
te

gi
c 

2 

1 Realizarea rețelei rurale de sustinere si 
dezvoltare a afacerilor de tip start-up 

CJ Bacău 
Camera 
Agricolă 

toate UAT 
zone rurale 

propunere PNDR 2017-2020 

2 Inființarea de centre pentru realizarea 
de costume populare, produse 
artizanat, obiecte meșteșugăresti 

AFIR, Direcția 
Agricolă 
Județeană 

UAT Balcani, 
Berzunți, 
Brusturoasa, 
Oituz, Prăjești, 
Răcăciuni 

propunere PNDR 2017-2020 

 
Obiectiv Specific 2.6: Atragererea și localizarea capitalului uman 

Politica 2.6: Creșterea capitalului uman prin valorificarea diasporei 
Obiectiv Specific 2.7: Intărirea activităților de cercetare pentru susținerea agriculturii și industriei de înaltă tehnologie 

Politica 2.7: Promovarea constituirii rețelelor regionale de cercetare 
Obiectiv Specific 2.8: Asigurarea serviciilor de formare și consultanță pentru antreprenori 

Politica 2.8: Creșterea / diversificarea nivelului de calificare a lucrătorilor pe sectoare economice spacifice județului 

O
bi
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tiv

 S
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ic
 2

 - 
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te
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m
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să
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1 Realizarea unui centru de dezvoltare/ 
transfer tehnologic  în domeniul 
ecologiei și neconvenționale 

CJ Bacău 
Universitatea 
”Vasile 
Alecsandri” 

UAT Bacău fază studiu POR/AP 1 2018-2020 

2 Centru Formare, Consiliere și 
Consultanță în domeniul industriilor 
creative 

Universitatea 
”Vasile 
Alecsandri 

UAT municipii 
și orașe 

propunere Proiect HESS - 
Platforma de 
Specializare 
Inteligentă 
POCU 2014-
2020 
Apeluri 
H2020. 

2018-2020 

3 Identificare abilități SMART prin 
consiliere profesională (platformă 
colaborativă) 

Universitatea 
”Vasile 
Alecsandri 

UAT municipii 
și orașe 

propunere Proiect HESS - 
Platforma de 
Specializare 
Inteligentă 
POCU 2014-
2020 
Apeluri 
H2020. 

2018-2020 

4 Formarea SMART în beneficiul 
Angajaților și Angajatorilor 

Universitatea 
”Vasile 
Alecsandri 

UAT municipii 
și orașe 

propunere Proiect HESS - 
Platforma de 
Specializare 
Inteligentă 
POCU 2014-
2020 

2018-202 

5 Centrul de formare SMART pentru 
învățare pe tot parcursul vieții 

Universitatea 
”Vasile 
Alecsandri 

UAT Bacău propunere Proiect HESS - 
Platforma de 
Specializare 
Inteligentă 
POCU 2014-
2020 

2018-2020 

6 Start-up Diaspora Universitatea 
”George 
Bacovia” 

UAT Bacău proiectul in 
faza de 
evaluare 

POCU/AP 3 2017-2020 

7 Start-up pentru susținerea 
antreprenorilor in regiunea NE 

Universitatea 
”George 
Bacovia” 

UAT Bacău proiectul in 
faza de 
evaluare 

POCU/AP 3 2017-2020 

8 Cursuri de calificare pentru absolvenţii 
e liceu fără diplomă de bacalaureat – 
Învăţământ terţiar non-universitar 

Universitatea 
”George 
Bacovia” 

toate UAT 
urbane și 
rurale 

proiect în 
pregătire 

POCU/AP 3 2017-2020 

9 Creșterea comunicării TIC cu diaspora 
din tări europene 

CJ Bacău UAT Bacău propunere POCA/AP1 
POC/AP2 

2017-2019 

10 Portal e-turism: Promovarea 
potențialului turistic 

CJ Bacău UAT Bacău propunere POC/AP2 2017-2019 

11 Cursuri de inițiere, de calificare / 
specializare pe ramuri agricole 

Direcția 
Agricolă 
Județeană, 
APIA , AFIR 

toate UAT 
rurale 

propunere PNDR 2017-2020 

12 Imbunătățirea competențelor practice 
și acordarea de sprijin financiar 
persoanelor fizice din comunități 
marginalizate și din comunitățile roma  

CL Berzunți 
CL Berești 
Bistrița 
CL Bârsănești 

UAT Berzunți 
UAT Berești 
Bistrița 
UAT 

Propunere POCU/AP1 2017-2020 
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CL Blăgești 
CL Bucium 
CL Corbasca 
CL Coțofenești 
CL Gura Văii 
CL Parva 
CL Stefan cel 
Mare 
CL Urechești 
CL Valea Seac 
 

Bârsănești 
UAT Blăgești 
UAT Bucium 
UAT Corbasca 
UAT 
Coțofenești 
UAT Gura Văii 
UAT Parva 
UAT Stefan cel 
Mare 
UAT Urechești 
UAT Valea 
Seacă 

13 Formare profesională pentru persoane 
peste 40 de ani din zonele rurale în 
domenii de întreținere, reparații și de 
management al patrimoniului construit 
din zonele urbane 

AJOFM Bacău  
CL UAT zone 
rurale 

UAT zone 
rurale 

Propunere POCU/AP 6 2017-2020 

 14 Pachete de servicii de consilire 
profesională/tip de aptitudini 

AJOFM Bacău  
CL UAT zone 
rurale 

UAT zone 
rurale 

Propunere POCU/AP 6 2017-2020 
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Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 3 / Obiectiv Specific 3.1. 

Obiectiv Specific 3.1:  
Creșterea calității locuirii prin asigurarea accesului la utilități publice nepoluante și eficiente energetic 

Politica 3.1: Dezvoltarea infrastructurii de utilități și servicii publice aferente 
program proiecte pt teritoriul 

județean 
proiecte pentru 
municipii/orașe 

proiecte pentru comune 
și sate aparținătoare 

Extinderea și reabilitarea/ 
modernizarea rețelelor de apă-
canalizare și a facilităților specifice 
existente 
 
 
 

Reabilitarea structurilor 
de captare din râurile 
existente 
 
Reabilitarea continuă a 
fronturilor de captare  
 
Reabilitarea / înlocuirea 
conductelor de 
aducțiune apă brută  
 
Înlocuirea 
echipamentelor 
mecano-electrice de la 
fronturile de captare  
 
Inlocuirea continuă a 
echipamentelor 
mecanoelectrice de la 
fronturile de captare 
pentru a îmbunătăţi 
eficienţa energetică 
 

Reabilitarea/extinderea 
și modernizarea 
componentelor 
sistemelor de 
alimentare cu apă și a 
stațiiilor de tratare a 
apei și a rezervoarelor 
de înmagazinare a apei 
potabile 
 
Reabilitarea/extinderea/
modernizarea și dotare 
sistemelor de canalizare 
și a stațiilor de epurare a 
apei uzate menajere/ 
industriale 
 
Monitorizarea  
consumurilor, a calității 
apei și serviciilor de 
mentenanță a sistemului 
de distribuție a apei 
potabile și de canalizare 
 
Extinderea  facilităților 
de tratare și depozitarea 
nămolului rezultat din 
epurarea apei uzate  

Extinderea și reabilitarea 
rețelelor de apă potabilă 
și de canalizare 
 
Modernizarea 
tehnologiilor de tratare 
a apei potabile 
 
Construcția și 
modernizarea 
tehnologiilor și a 
facilităților de tratare a 
apei uzate  
 
Monitorizarea calității 
apei potabile și a 
consumurilor  
 
Identificarea de metode 
alternative de producere 
și alimentarea cu apă 
potabilă și de epurare a 
apelor uzate 

program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 
aparținătoare 

Colectarea/ valorificarea deșeurilor 
casnice, industriale și de construcții 

Puncte de colectare și centru de 
selectare a deșeurilor, de recuperare și 
reciclarea acestora 
 
Realizarea de statii detransfer, sortare si 
tratare a deșeurilor 
 
Centre de recuperarea și valorificare a 
produselor rezultate din reciclare 
 
Recuperarea și valorificarea deșeurilor 
urbane pentru producerea de ”energie 
verde” 
 
Colectarea deșeurilor electrocasnice și a 
uleiului uzat 
 
Campanii de educare a comunităților 
locale în scopul cresterii gradului de 
colectare selectiva a deseurilor 
/reciclare folosind inclusiv sistemul de 
educație preșcolar/școlar 

Puncte de colectare și centru de 
selectare a deșeurilor, de recuperare 
și reciclare a acestora 
 
Extinderea/modernizarea și 
realizarea platformelor de gunoi 
 
Colectarea deșeurilor electrocasnice 
și a uleiului uzat 
 
Montarea de containere de compost 
pentru gospodări pentru procesarea 
deșeurilor organice 
 
Campanii de educare a comunităților 
locale în scopul cresterii gradului de 
colectare selectiva a deseurilor 
/reciclare folosind inclusiv sistemul 
de educație preșcolar/școlar  
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Tabel centralizator privind investițiile în 
alimentarea cu apa a UAT-urilor din județul 
Bacău5 

 
 
                                                        
5 Sursa: Extinderea şi reabiltarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Bacău-actualizare master plan, 2014 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
48 comuna Livezi       
49 comuna Luizi-Călugara       
50 comuna Măgirești       
51 comuna Măgura       
52 comuna Mănăstirea 

Cașin       

53 comuna Mărgineni       
54 comuna Motoșeni       
55 comuna Negri       
56 comuna Nicolae 

Bălcescu       

57 comuna Odobesti       
58 comuna Oituz       
59 comuna Oncești       
60 comuna Orbeni       
61 comuna Palanca       
62 comuna Parava       
63 comuna Parincea       
64 comuna Pârjol       
65 comuna Pâncești       
66 comuna Pîrgărești       
67 comuna Plopana       
68 comuna Podu Turcului       
69 comuna Poduri       
70 comuna Prăjești       
71 comuna Răcăciuni       
72 comuna Răchitoasa       
73 comuna Racova       
74 comuna Roșiori       
75 comuna Sănduleni       
76 comuna Sărata       
77 comuna Sascut       
78 comuna Săucești       
79 comuna Scorțeni       
80 comuna Secuieni       
81 comuna Solonț       
82 comuna Stanisești       
83 comuna Ștefan cel Mare       
84 comuna Strugari       
85 comuna Tamași       
86 comuna Tătărăști       
87 comuna Tîrgu Trotuș       
88 comuna Traian       
89 comuna Ungureni       
90 comuna Urechești       
91 comuna Valea Seaca       
92 comuna Vultureni       
93 comuna Zemeș       
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
Municipii și orașe 
1 municipiul Bacău       
2 municipiul Moinești       
3 municipiul Onești       
4 oraș Buhuși       
5 oraș Comănești       
6 oraș Dărmănești       
7 oraș Slănic Moldova       
8 oraș Târgu Ocna       
Comune 
9 comuna Agaș       
10 comuna Ardeoani       
11 comuna Asău       
12 comuna Balcani       
13 comuna Berești-Bistrița       
14 comuna Berești-Tazlău       
15 comuna  Berzunți       
16 comuna Bîrsănești       
17 comuna Blăgești       
18 comuna Bogdănești       
19 comuna Brusturoasa       
20 comuna Buciumi       
21 comuna Buhoci       
22 comuna Căiuți       
23 comuna Cașin       
24 comuna Cleja       
25 comuna Colonești       
26 comuna Corbasca       
27 comuna Coțofănești       
28 comuna Damienești       
29 comuna Dealu Morii       
30 comuna Dofteana       
31 comuna Faraoani       
32 comuna Filipeni       
33 comuna Filipești       
34 comuna Găiceana       
35 comuna Ghimeș-Făget       
36 comuna Gioseni       
37 comuna Gîrleni       
38 comuna Glăvănești       
39 comuna Gura Văii       
40 comuna Helegiu       
41 comuna Hemeiuș       
42 comuna Horgești       
43 comuna Huruiești       
44 comuna Itești       
45 comuna Izvoru 

Berheciului 
      

46 comuna Letea Veche       
47 comuna Lipova       
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HARTA 9 - DISTRIBUTIA SPATIALA A PROIECTELOR PROPUSE PENTRU DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII DE UTILITATI PUBLICE: ALIMENTARE CU APĂ 
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Tabel centralizator privind investițiile în 
domeniul apă uzată a UAT-urilor din județul 
Bacău6 

 
                                                        
6 Sursa: Extinderea şi reabiltarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Bacău-actualizare master plan, 2014 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
48 comuna Livezi       
49 comuna Luizi-Călugara       
50 comuna Măgirești       
51 comuna Măgura       
52 comuna Mănăstirea 

Cașin       

53 comuna Mărgineni       
54 comuna Motoșeni       
55 comuna Negri       
56 comuna Nicolae 

Bălcescu       

57 comuna Odobesti       
58 comuna Oituz       
59 comuna Oncești       
60 comuna Orbeni       
61 comuna Palanca       
62 comuna Parava       
63 comuna Parincea       
64 comuna Pârjol       
65 comuna Pâncești       
66 comuna Pîrgărești       
67 comuna Plopana       
68 comuna Podu Turcului       
69 comuna Poduri       
70 comuna Prăjești       
71 comuna Răcăciuni       
72 comuna Răchitoasa       
73 comuna Racova       
74 comuna Roșiori       
75 comuna Sănduleni       
76 comuna Sărata       
77 comuna Sascut       
78 comuna Săucești       
79 comuna Scorțeni       
80 comuna Secuieni       
81 comuna Solonț       
82 comuna Stanisești       
83 comuna Ștefan cel Mare       
84 comuna Strugari       
85 comuna Tamași       
86 comuna Tătărăști       
87 comuna Tîrgu Trotuș       
88 comuna Traian       
89 comuna Ungureni       
90 comuna Urechești       
91 comuna Valea Seaca       
92 comuna Vultureni       
93 comuna Zemeș       
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
Municipii și orașe 
1 municipiul Bacău       
2 municipiul Moinești       
3 municipiul Onești       
4 oraș Buhuși       
5 oraș Comănești       
6 oraș Dărmănești       
7 oraș Slănic Moldova       
8 oraș Târgu Ocna       
Comune 
9 comuna Agaș       
10 comuna Ardeoani       
11 comuna Asău       
12 comuna Balcani       
13 comuna Berești-Bistrița       
14 comuna Berești-Tazlău       
15 comuna Berzunți       
16 comuna Bîrsănești       
17 comuna Blăgești       
18 comuna Bogdănești       
19 comuna Brusturoasa       
20 comuna Buciumi       
21 comuna Buhoci       
22 comuna Căiuți       
23 comuna Cașin       
24 comuna Cleja       
25 comuna Colonești       
26 comuna Corbasca       
27 comuna Coțofănești       
28 comuna Damienești       
29 comuna Dealu Morii       
30 comuna Dofteana       
31 comuna Faraoani       
32 comuna Filipeni       
33 comuna Filipești       
34 comuna Găiceana       
35 comuna Ghimeș-Făget       
36 comuna Gioseni       
37 comuna Gîrleni       
38 comuna Glăvănești       
39 comuna Gura Văii       
40 comuna Helegiu       
41 comuna Hemeiuș       
42 comuna Horgești       
43 comuna Huruiești       
44 comuna Itești       
45 comuna Izvoru 

Berheciului 
      

46 comuna Letea Veche       
47 comuna Lipova       



Etapa B: Elaborarea STRATEGIEI și a mecanismelor de monitorizare 

42 
IHS Romania / iunie 2017 

 
 
 
HARTA 10 - DISTRIBUTIA SPATIALA A PROIECTELOR PROPUSE PENTRU DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII DE UTILITATI PUBLICE: APA UZATA 
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HARTA 11 - DISTRIBUTIA SPATIALA A PROIECTELOR PROPUSE PENTRU 
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE UTILITATI PUBLICE: SALUBRITATE 
Creșterea calității locuirii prin asigurarea accesului la utilități publice nepoluante și 
eficiente energetic  
Politica 3.1: Dezvoltarea infrastructurii de utilități și servicii publice 
 
 
 
Proiecte cu impact pentru Municipii și Orașe: 
Bacău, Buhuși, Comănești, Dărmănești, Moinești, Onești, Slănic Moldova, Târgu Ocna  
 
 
Proiecte cu impact pentru Comune și Sate apaținătoare 
Asău, Agăș, Berești Bistrița, Berești Tazlău, Brusturoasa, Buhoci, Cașin, Cleja, Dofteana, Fărăoani, 
Filipești, Găiceana, Gârleni, Ghimeș Făget, Gioseni, Hemeiuș, Horogești, Itești, Letea Veche, Luizi 
Călugăra, Măgirești, Mărgineni, Mânăstirea Cașin, Nicolae Bălcescu, Palanca, Părgărești,Prăjești, 
Poduri, Racova, Răcăciuni, Sărata, Săucești, Solonț, Tămaș, Târgu Trotuș, Traian, Zemeș. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă: Proiectele prioritare vizând reabilitarea sistemului de canalizare din municipii și orașe sunt 
cuprinse in SIDU realizate de aceste UAT-uri 
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Proiecte prioritare pentru Obiectivul Strategic 3 / Obiectiv Specific 3.1. 
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de finanțare 

Amplasare 
proiectului 

(UAT) 

Maturitate
a 

proiectelor 

Sursa de 
finanțare 

Perioada 
de realizare 

Obiectiv Specific 3.1:  
Creșterea calității locuirii prin asigurarea accesului la utilități publice nepoluante și eficiente energetic 
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Infrastructura de alimentare cu apă: municipii și orașe 
1 Surse de apă  CL Comănești UAT Comănești propunere PNDL 2017 - 2020 
2 Stație tratare CL Bacău, CL Comănești, CL 

Slănic Moldova 
UAT Bacău, UAT Comănești, 
UAT Slănic Moldova 

propunere PNDL 2017 - 2020 

3 Conducte 
aducțiune 

CL Bacău, CL Buhuși, CL 
Comănești 

UAT Bacău, UAT Buhuși, UAT 
Comănești 

propunere PNDL 2017 - 2020 

4 Stație pompare CL Buhuși, CL Dărămănești, 
CL Slănic Moldova 

UAT Buhuși, UAT 
Dărămănești, UAT Slănic 
Moldova 

propunere PNDL 2017 - 2020 

5 Rețele 
distribuție 

CL Bacău, CL Moinești, CL 
Onești, CL Buhuși, CL 
Comănești, CL Dărmănești, 
CL Slănic Moldova, CL Târgu 
Ocna 

UAT Bacău, UAT Moinești, 
UAT Onești, UAT Buhuși, UAT 
Comănești, UAT Dărmănești, 
UAT Slănic Moldova, UAT 
Târgu Ocna 

propunere PNDL 2017 - 2020 

6 Rezervor CL Onești, CL Comănești, CL 
Dărmănești, CL Slănic 
Moldova 

UAT Onești, UAT Comănești, 
UAT Dărmănești, UAT Slănic 
Moldova 

propunere PNDL 2017 - 2020 

Sisteme de alimentare cu apă: comune și sate apaținătoare 
1 Surse de apă  CL Agaș, CL Balcani 

CL Berești-Bistrița, CL 
Berești-Tazlău, CL Berzunți, 
CL Bîrsănești, CL Blăgești, CL 
Căiuți, CL Colonești, CL 
Coțofănești, CL Damienești, 
CL Dealu Morii, CL Filipeni, 
CL Ghimeș-Făget, CL Gioseni, 
CL Glăvănești, CL Horgești, CL 
Izvorul Berheciului, CL 
Lipova, CL Motoșeni, CL 
Odobesti, CL Oituz, CL 
Oncești, CL Palanca, CL 
Parincea, CL Pârjol, CL 
Plopana, CL Răcăciuni, CL 
Răchitoasa, CL Racova, CL 
Roșiori, CL Sănduleni, CL 
Scorțeni, CL Secuieni, CL 
Stănișești, CL Strugari, CL 
Traian, CL Ungureni, CL 
Urechești, CL Vultureni, CL 
Zemeș 

UAT Agaș, UAT Balcani 
UAT Berești-Bistrița, UAT 
Berești-Tazlău, UAT Berzunți, 
UAT Bîrsănești, UAT Blăgești, 
UAT Căiuți, UAT Colonești, 
UAT Coțofănești, UAT 
Damienești, UAT Dealu 
Morii, UAT Filipeni, UAT 
Ghimeș-Făget, UAT Gioseni, 
UAT Glăvănești, UAT 
Horgești, UAT Izvorul 
Berheciului, UAT Lipova, UAT 
Motoșeni, UAT Odobesti, 
UAT Oituz, UAT Oncești, UAT 
Palanca, UAT Parincea, UAT 
Pârjol, UAT Plopana, UAT 
Răcăciuni, UAT Răchitoasa, 
UAT Racova, UAT Roșiori, 
UAT Sănduleni, UAT Scorțeni, 
UAT Secuieni, UAT Stănișești, 
UAT Strugari, UAT Traian, 
UAT Ungureni, UAT 
Urechești, UAT Vultureni, 
UAT Zemeș 

propunere PNDR/ M 07 
PNDL 

2017 -2020 

2 Stație tratare CL Agăș, CL Balcani 
CL Berești-Bistrița, CL 
Berești-Tazlău, CL Berzunți, 
CL Bîrsănești, CL Blăgești, CL 
Buciumi, CL Căiuți, CL Cașin, 
CL Colonești, CL Coțofănești, 
CL Damienești, CL Dealu 
Morii, CL Filipeni, CL 
Găiceana, CL Ghimeș-Făget, 
CL Gioseni, CL Glăvănești, CL 
Hemeiuș, CL Horgești, CL 
Izvorul-Berheciului, CL 
Lipova, CL Livezi, CL Măgura, 
CL Mănăstirea Cașin, CL 
Mărgineni, CL Motoșeni, CL 
Odobesti, CL Oituz, CL 
Oncești, CL Orbeni, CL 
Planca, CL Parava, CL 
Parincea, CL Pârjol, CL 
Pâncești, CL Pîrgărești, CL 
Plopana, CL Poduri, CL 
Răcăciuni, CL Răchitoasa, CL 
Racova, CL Roșiori, CL 
Sănduleni, CL Sascut, CL 
Scorțeni, CL Secuieni, CL 

UAT Agaș, UAT Balcani 
UAT Berești-Bistrița, UAT 
Berești-Tazlău, UAT Berzunți, 
UAT Bîrsănești, UAT Blăgești, 
Buciumi, UAT Căiuți, UAT 
Cașin, UAT Colonești, UAT 
Coțofănești, UAT Damienești, 
UAT Dealu Morii, UAT 
Filipeni, UAT Găiceana, UAT 
Ghimeș-Făget, UAT Gioseni, 
UAT Glăvănești, UAT 
Hemeiuș, UAT Horgești, UAT 
Izvorul-Berheciului, UAT 
Lipova, UAT Livezi, UAT 
Măgura, UAT Mănăstirea 
Cașin, UAT Mărgineni, UAT 
Motoșeni, UAT Odobesti, 
UAT Oituz, UAT Oncești, UAT 
Orbeni, UAT Planca, UAT 
Parava, UAT Parincea, UAT 
Pârjol, UAT Pâncești, UAT 
Pîrgărești, UAT Plopana, UAT 
Poduri, UAT Răcăciuni, UAT 
Răchitoasa, UAT Racova, UAT 
Roșiori, UAT Sănduleni, UAT 
Sascut, UAT Scorțeni, UAT 
Secuieni, UAT Solonț, UAT 

propunere PNDR/ M 07 
PNDL 

2017 -2020 
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Solonț, CL Stanisești, CL 
Stefan cel Mare, CL Strugari, 
CL Traian, CL Vultureni, CL 
Zemeș 

Stanisești, UAT Stefan cel 
Mare, UAT Strugari, UAT 
Traian, UAT Vultureni, UAT 
Zemeș 

3 Conducte 
aducțiune 

CL Asău, CL Balcani, CL 
Berești-Tazlău, CL Berzunți, 
CL Bîrsănești, CL Bogdănești, 
CL Buciumi, CL Căiuți, CL 
Cașin, CL Colonești, CL 
Corbasca, CL Damienești, CL 
Dealu Morii, CL Filipeni, CL 
Filipești, CL Ghimeș-Făget, CL 
Gîrleni, CL Glăvănești, CL 
Horgești, CL Huruiești, CL 
Izvorul Berheciului, CL 
Lipova, CL Livezi, CL 
Mănăstirea Cașin, CL 
Motoșeni, CL Nicolae 
Bălcescu, CL Odobesti, CL 
Oituz, CL Oncești, CL Palanca, 
CL Parincea, CL Pârjol, CL 
Pâncești, CL Plopana, CL 
Podu Turcului, CL Poduri, CL 
Răcăciuni, CL Răchitoasa, CL 
Racova, CL Roșiori, CL Sărata, 
CL Sascut, CL Săucești, CL 
Scorțeni, CL Secuieni, CL 
Solonț, CL Stanisești, CL 
Stefan cel Mare, CL Strugari, 
CL Tătărăști, CL Tîrgu Trotuș, 
CL Traian, CL Ungureni, CL 
Vultureni, CL Zemeș 

UAT Asău, UAT Balcani 
UAT Berești-Tazlău, UAT 
Berzunți, UAT Bîrsănești, 
UAT Bogdănești,UAT 
Buciumi, UAT Căiuți, UAT 
Cașin, UAT Colonești, UAT 
Corbasca, UAT Damienești, 
UAT Dealu Morii, UAT 
Filipeni, UAT Filipești, UAT 
Ghimeș-Făget, UAT Gîrleni, 
UAT Glăvănești, UAT 
Horgești, UAT Huruiești, UAT 
Izvorul-Berheciului, UAT 
Lipova, UAT Livezi, UAT 
Mănăstirea Cașin, UAT 
Motoșeni, UAT Nicolae 
Bălcescu, UAT Odobesti, UAT 
Oituz, UAT Oncești, UAT 
Planca, UAT Parincea, UAT 
Pârjol, UAT Pâncești, UAT 
Plopana, UAT Podul Turcului, 
UAT Poduri, UAT Răcăciuni, 
UAT Răchitoasa, Racova, UAT 
Roșiori, UAT Sărata, UAT 
Sascut, UAT Săucești, UAT 
Scorțeni, UAT Secuieni, UAT 
Solonț, UAT Stanisești, UAT 
Stefan cel Mare, UAT 
Strugari, UAT Tătărăști, UAT 
Tîrgu Trotuș, UAT Traian, 
UAT Ungureni, UAT 
Vultureni, UAT Zemeș 

propunere PNDR/ M 07 
PNDL 

2017 -2020 

4 Stație pompare 
 

CL Agaș, CL Asău, CL Balcani, 
CL Berești Bistrița, CL 
Berești-Tazlău, CL Berzunți, 
CL Bîrsănești, CL Blăgești, CL 
Brusturoasa, CL Căiuți, CL 
Cașin, CL Cleja, CL Dealu 
Morii, CL Dofteana, CL 
Faraoani, CL Filipeni, CL 
Filipești, CL Ghimeș-Făget, CL 
Gioseni, CL Gîrleni, CL 
Glăvănești, CL Horgești, CL 
Huruiești, CL Izvorul 
Berheciului, CL Lipova, CL 
Livezi, CL Mănăstirea Cașin, 
CL Motoșeni, CL NIcolae 
Bălcescu, CL Odobesti, CL 
Oituz, CL Oncești, CL Palanca, 
CL Parincea, CL Pârjol, CL 
Pâncești, CL Pîrgărești, CL 
Plopana, CL Podu Turcului, 
CL Poduri, CL Răcăciuni, CL 
Răchitoasa, CL Racova, CL 
Roșiori, CL Sănduleni, CL 
Sărata, CL Sascut, CL 
Săucești, CL Scorțeni, CL 
Secuieni, CL Solonț, CL 
Stanisești, CL Stefan cel 
Mare, CL Strugari, CL 
Tătărăști, CL Traian, CL 
Vultureni, CL Zemeș 

UAT Agas, UAT Asău, UAT 
Balcani, UAT Berești Bistrița, 
UAT Berești-Tazlău, UAT 
Berzunți, UAT Blăgești, UAT 
Brusturoasa, UAT Căiuți, UAT 
Cașin, UAT Cleja, UAT Dealu 
Morii, UAT Dofteana, UAT 
Faraoani, UAT Filipeni, UAT 
Filipești, UAT Ghimeș-Făget, 
UAT Gioseni, UAT Gîrleni, 
UAT Glăvănești, UAT 
Horgești, UAT Huruiești, UAT 
Izvorul-Berheciului, UAT 
Lipova, UAT Livezi, UAT 
Mănăstirea Cașin, UAT 
Motoșeni, UAT Odobesti, 
UAT Oituz, UAT Oncești, UAT 
Planca, UAT Parincea, UAT 
Pârjol, UAT Pâncești, UAT 
Pîrgărești, UAT Plopana, UAT 
Podul Turcului, UAT Poduri, 
UAT Răcăciuni, UAT 
Răchitoasa, Racova, UAT 
Roșiori, UAT Sănduleni, UAT 
Sărata, UAT Sascut, UAT 
Săucești, UAT Scorțeni, UAT 
Secuieni, UAT Solonț, UAT 
Stanisești, UAT Stefan cel 
Mare, UAT Strugari, UAT 
Tătărăști, UAT Traian, UAT 
Vultureni, UAT Zemeș 

propunere PNDR/ M 07 
PNDL 

2017 -2020 

5 Rețele 
distribuție 

CL Agaș, CL Ardeoani, CL 
Asău, CL Balcani, CL Berești 
Bistrița, CL Berești-Tazlău, CL 
Berzunți, CL Bîrsănești, CL 
Blăgești, CL Bogdănești, CL 
Brusturoasa, CL Buciumi, CL 
Căiuți, CL Cașin, CL Cleja, CL 
Colonești, CL Corbasca, CL 
Damienești, CL Dealu Morii, 
CL Dofteana, CL Faraoani, CL 
Filipeni, CL Filipești, CL 
Ghimeș-Făget, CL Gîrleni, CL 

UAT Agas, UAT Ardeoani, 
UAT Asău, UAT Balcani, UAT 
Berești Bistrița, UAT Berești-
Tazlău, UAT Berzunți, UAT 
Blăgești, UAT Bogdanești, 
UAT Brusturoasa, UAT 
Buciumi, UAT Căiuți, UAT 
Cașin, UAT Cleja, UAT 
Colonești, UAT Corbasca, 
UAT Damienești, UAT Dealu 
Morii, UAT Dofteana, UAT 
Faraoani, UAT Filipeni, UAT 
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Glăvănești, CL Helegiu, CL 
Hemeiuș, CL Horgești, CL 
Huruiești, CL Izvorul 
Berheciului, CL Lipova, CL 
Livezi, CL Luizi-Călugăra, CL 
Măghirești, CL Măgura, CL 
Mănăstirea Cașin, CL 
Mărgineni, CL Motoșeni, CL 
NIcolae Bălcescu, CL 
Odobesti, CL Oituz, CL 
Oncești, CL Palanca, CL 
Parincea, CL Pârjol, CL 
Pâncești, CL Pîrgărești, CL 
Plopana, CL Podu Turcului, 
CL Poduri, CL Prăjești, CL 
Răcăciuni, CL Răchitoasa, CL 
Racova, CL Roșiori, CL 
Sănduleni, CL Sărata, CL 
Sascut, CL Săucești, CL 
Scorțeni, CL Secuieni, CL 
Solonț, CL Stanisești, CL 
Stefan cel Mare, CL Strugari, 
CL Tamași, CL Tătărăști, CL 
Târgu Trotuș, CL Traian, CL 
Ungureni, CL Urechești, CL 
Valea Seacă, CL Vultureni, CL 
Zemeș 

Filipești, UAT Ghimeș-Făget, 
UAT Gîrleni, UAT Glăvănești, 
UAT Helegiu, UAT Hemeiuș, 
UAT Horgești, UAT Huruiești, 
UAT Izvorul-Berheciului, UAT 
Lipova, UAT Livezi, UAT Luizi-
Călugăra, UAT Măghirești, 
UAT Măgura, UAT 
Mănăstirea Cașin, UAT 
Mărgineni, UAT Motoșeni, 
UAT Odobesti, UAT Oituz, 
UAT Oncești, UAT Planca, 
UAT Parincea, UAT Pârjol, 
UAT Pâncești, UAT Pîrgărești, 
UAT Plopana, UAT Podul 
Turcului, UAT Poduri, UAT 
Prăjești, UAT Răcăciuni, UAT 
Răchitoasa, Racova, UAT 
Roșiori, UAT Sănduleni, UAT 
Sărata, UAT Sascut, UAT 
Săucești, UAT Scorțeni, UAT 
Secuieni, UAT Solonț, UAT 
Stanisești, UAT Stefan cel 
Mare, UAT Strugari, UAT 
Tamași, UAT Tătărăști, UAT 
Târgu Trotus, UAT Traian, 
UAT Ungureni, UAT 
Urechești, UAT Valea Seacă, 
UAT Vultureni, UAT Zemeș 

6 Rezervor CL Balcani, CL Berești 
Bistrița, CL Berești-Tazlău, CL 
Berzunți, CL Bîrsănești, CL 
Blăgești, CL Buciumi, CL 
Căiuți, CL Cașin, CL 
Coțofenești, CL Damienești, 
CL Dealul Morii, CL Filipeni, 
CL Ghimeș Făget, CL 
Glăvănești, CL Horgești, CL 
Huruiești, CL Izvorul 
Berheciului, CL Lipova,CL 
Livezi, CL Măgura, CL 
Mănăstirea Cașin, CL 
Motoșeni, CL Odobesti, CL 
Oituz, CL Oncești, CL Palanca, 
CL Parincea, CL Pârjol, CL 
Pîrgărești, CL Plopana, CL 
Poduri, CL Răcăciuni, CL 
Răchitoasa, CL Racova, CL 
Roșiori, CL Sănduleni, CL 
Sărata, CL Sascut, CL 
Scorțeni, CL Secuieni, CL 
Solonț, CL Stanisești, CL 
Strugari, CL Tătărăști, CL 
Târgu Trotuș, CL Traian, CL 
Valea Seacă, CL Vultureni 

UAT Balcani, UAT Berești 
Bistrița, UAT Berești-Tazlău, 
UAT Berzunți, UAT 
Bîrsănești, UAT Blăgești, UAT 
Buciumi, UAT Căiuți, UAT 
Cașin, UAT Coțofenești,  UAT 
Damienești, UAT Dealu 
Morii, UAT Filipeni, UAT 
Ghimeș-Făget, UAT 
Glăvănești, UAT Horgești, 
UAT Huruiești, UAT Izvorul-
Berheciului, UAT Lipova, UAT 
Livezi, UAT Măgura, UAT 
Mănăstirea Cașin, UAT 
Motoșeni, UAT Odobesti, 
UAT Oituz, UAT Oncești, UAT 
Planca, UAT Parincea, UAT 
Pârjol, UAT Pîrgărești, UAT 
Plopana, UAT Poduri, UAT 
Răcăciuni, UAT Răchitoasa, 
Racova, UAT Roșiori, UAT 
Sănduleni, UAT Sărata, UAT 
Sascut, UAT Scorțeni, UAT 
Secuieni, UAT Solonț, UAT 
Stanisești, UAT Strugari, UAT 
Tătărăști, UAT Târgu Trotus, 
UAT Traian, UAT Valea 
Seacă, UAT Vultureni 

propunere PNDL 2017 -2020 
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Infrastructura apă uzată: municipii și orașe 
1 Stație epurare  CL Onești, CL Comănești, CL 

Dărămănești, CL Slanic 
Moldova, CL Târgu Ocna 
 

UAT Onești, UAT Comănești, 
UAT Dărmănești, UAT Slănic 
Moldova, UAT Targu Ocna 

propunere PNDL 2017 - 2020 

2 Colector 
principal 

CL Comănești UAT Comănești propunere PNDL 2017 - 2020 

3 Stație pompare CL Bacău, CL Comănești, CL 
Dărămănești, CL Slanic 
Moldova, CL Târgu Ocna 

UAT Bacău, UAT Comănești, 
UAT Dărmănești, UAT Slănic 
Moldova, UAT Targu Ocna 

propunere POR/AP 4 
PNDL 

2017 - 2020 

4 Rețele 
canalizare 

CL Bacău, CL Moinești, CL 
Onești, CL Comănești, CL 
Dărmănești, CL Slănic 
Moldova, CL Târgu Ocna 

UAT Bacău, UAT Moinești, 
UAT Onești, UAT Comănești, 
UAT Dărmănești, UAT Slănic 
Moldova, UAT Târgu Ocna 

propunere POR/AP 4 
PNDL 

2017 - 2020 

5 Tratarea 
nămolurilor 

CL Bacău UAT Bacău propunere POR/AP4 2017 - 2020 

6 Lucrări 
suplimentare 

CL Bacău UAT Bacău propunere POR/AP$ 2017 - 2020 

Infrastructura apă uzată: comune și sate aparținătoare 
1 Stație epurare  CL Agaș, CL Ardeoani, CL 

Asău, CL Berești-Tazlău, CL 
Berzunți, CL Bîrsănești, CL 
Buicumi, CL Căiuți, CL Casin, 
CL Cleja, CL Colonești, CL 
Corbasca, CL Coțofănești, CL 
Dealu Morii, CL Dofteana, CL 
Filipești, CL Găiceana, CL 
Gioseni, CL Gîrleni, CL 
Glăvănești, CL Gura Văii, CL 
Helegiu, CL Horgești, CL 
Horogești, CL Huruiești, CL 
Ițești, CL Izvorul Berheciului, 
CL Lipova, CL LIvezi, CL 
Măgirești, CL Negri, CL 
Odobesti, CL Oituz, CL 
Oncești, CL Orbeni, CL 
Parincea, CL Pârjol, CL 
Pâncești, CL Pîrgărești, CL 
Plopana, CL Podu Turcului, 
CL Prăjești, CL Răchitoasa, CL 
Roșiori, CL Sănduleni, CL 
Sărata, CL Sascut, CL 
Secuieni, CL Solonț, CL 
Stănișești, CL Strugari, CL 
Tamași, CL Tătărești, CL 
Ungureni, CL Urechești, CL 
Valea Seacă, CL Vultureni, CL 
Zemeș 

UAT Agaș, UAT Balcani 
UAT Berești-Bistrița, UAT 
Berești-Tazlău, UAT Berzunți, 
UAT Bîrsănești, UAT Blăgești, 
UAT Căiuți, UAT Colonești, 
UAT Coțofănești, UAT 
Damienești, UAT Dealu 
Morii, UAT Filipeni, UAT 
Ghimeș-Făget, UAT Gioseni, 
UAT Glăvănești, UAT 
Horgești, UAT Ițești, UAT 
Izvorul Berheciului, UAT 
Lipova, UAT Motoșeni, UAT 
Odobesti, UAT Oituz, UAT 
Oncești, UAT Palanca, UAT 
Parincea, UAT Pârjol, UAT 
Plopana, UAT Răcăciuni, UAT 
Răchitoasa, UAT Racova, UAT 
Roșiori, UAT Sănduleni, UAT 
Scorțeni, UAT Secuieni, UAT 
Stănișești, UAT Strugari, UAT 
Traian, UAT Ungureni, UAT 
Urechești, UAT Vultureni, 
UAT Zemeș 

propunere PNDR/ M 07 
PNDL 

2017 -2020 

2 Colector 
principal 

CL Agăș, CL Balcani 
CL Berești-Bistrița, CL 
Berești-Tazlău, CL Berzunți, 
CL Bîrsănești, CL Blăgești, CL 
Buciumi, CL Căiuți, CL Cașin, 
CL Colonești, CL Coțofănești, 
CL Damienești, CL Dealu 
Morii, CL Filipeni, CL 
Găiceana, CL Ghimeș-Făget, 
CL Gioseni, CL Glăvănești, CL 
Hemeiuș, CL Horgești, CL 
Izvorul-Berheciului, CL Letea 
Veche, CL Livezi, CL Măgura, 
CL Mănăstirea Cașin, CL 
Mărgineni, CL Odobesti, CL 
Oituz, CL Oncești, CL Orbeni, 
CL Planca, CL Parava, CL 
Parincea, CL Pârjol, CL 
Pâncești, CL Pîrgărești, CL 
Plopana, CL Poduri, CL 
Răcăciuni, CL Răchitoasa, CL 

UAT Agaș, UAT Balcani 
UAT Berești-Bistrița, UAT 
Berești-Tazlău, UAT Berzunți, 
UAT Bîrsănești, UAT Blăgești, 
Buciumi, UAT Căiuți, UAT 
Cașin, UAT Colonești, UAT 
Coțofănești, UAT Damienești, 
UAT Dealu Morii, UAT 
Filipeni, UAT Găiceana, UAT 
Ghimeș-Făget, UAT Gioseni, 
UAT Glăvănești, UAT 
Hemeiuș, UAT Horgești, UAT 
Izvorul-Berheciului, UAT 
Lipova, UAT Livezi, UAT 
Măgura, UAT Mănăstirea 
Cașin, UAT Mărgineni, UAT 
Motoșeni, UAT Odobesti, 
UAT Oituz, UAT Oncești, UAT 
Orbeni, UAT Planca, UAT 
Parava, UAT Parincea, UAT 
Pârjol, UAT Pâncești, UAT 
Pîrgărești, UAT Plopana, UAT 
Poduri, UAT Răcăciuni, UAT 

propunere PNDR/ M 07 
PNDL 

2017 -2020 
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Racova, CL Roșiori, CL 
Sănduleni, CL Sascut, CL 
Săucești, CL Stanisești, CL 
Stefan cel Mare, CL Strugari, 
CL Traian, CL Vultureni, CL 
Zemeș 

Răchitoasa, UAT Racova, UAT 
Roșiori, UAT Sănduleni, UAT 
Sascut, UAT Scorțeni, UAT 
Secuieni, UAT Solonț, UAT 
Stanisești, UAT Stefan cel 
Mare, UAT Strugari, UAT 
Traian, UAT Vultureni, UAT 
Zemeș 

3 Stație pompare CL Agăș, CL Ardeoani, CL 
Asău, CL Balcani, CL Berești-
Tazlău, CL Bîrsănești, CL 
Blăgești, CL Bogdănești, CL 
Buciumi, CL Căiuți, CL Cleja, 
CL Colonești, CL Corboasca, 
CL Damienești, CL Dealu 
Morii, CL Dofteana, CL 
Faraoani, CL Filipeni, CL 
Filipești, CL Găiceana, CL 
Ghimeș-Făget, CL Gioseni, CL 
Gîrleni, CL Glăvănești, CL 
Gura Văii, CL Helegiu, CL 
Hemeiuș, CL Horgești, CL 
Huruiești, CL Ițești, CL 
Izvorul-Berheciului,CL Letea, 
CL Lipova, CL Livezi, CL Luizi 
Călugăra, CL Măgirești, CL 
Măgura, CL Mănăstirea 
Cașin, CL Mărgineni, CL 
Negri, CL Odobesti, CL Oituz, 
CL Oncești, CL Orbeni, CL 
Planca, CL Parava, CL 
Parincea, CL Pârjol, CL 
Pâncești, CL Pîrgărești, CL 
Plopana, CL Podu Turcului, 
CL Poduri, CL Prăjești, CL 
Răcăciuni, CL Răchitoasa, CL 
Racova, CL Roșiori, CL 
Sănduleni, CL Sărata, CL 
Sascut, CL Săucești, CL 
Secuieni, CL Solonț, CL 
Stanisești, CL Stefan cel 
Mare, CL Strugari, CL Tamași, 
CL Tătărăști, CL Târgu Trotuș, 
CL Traian, CL Ungureni, CL 
Urechești, CL Valea Seacă, CL 
Vultureni 

UAT Agăș, CL Ardeoani, UAT 
Asău, UAT Balcani, UAT 
Berești-Tazlău, UAT 
Bîrsănești, UAT Blăgești, UAT 
Bogdănești, UAT Buciumi, 
UAT Căiuți, UAT Cleja, UAT 
Colonești, UAT Corboasca, 
UAT Damienești, UAT Dealu 
Morii, UAT Dofteana, UAT 
Faraoani, UAT Filipeni, UAT 
Filipești, UAT Găiceana, UAT 
Ghimeș-Făget, CL Gioseni, 
UAT Gîrleni, UAT Glăvănești, 
UAT Gura Văii, UAT Helegiu, 
UAT Hemeiuș, UAT Horgești, 
UAT Huruiești, UAT Ițești, 
UAT Izvorul-Berheciului, UAT 
Letea, UAT Lipova, UAT 
Livezi, UAT Luizi Călugăra, 
UAT Măgirești, UAT Măgura, 
UAT Mănăstirea Cașin, UAT 
Mărgineni, UAT Negri, UAT 
Odobesti, UAT Oituz, UAT 
Oncești, UAT Orbeni, UAT 
Planca, UAT Parava, UAT 
Parincea, UAT Pârjol, UAT 
Pâncești, UAT Pîrgărești, UAT 
Plopana, UAT Podu Turcului, 
UAT Poduri, UAT Prăjești, 
UAT Răcăciuni, UAT 
Răchitoasa, UAT Racova, UAT 
Roșiori, UAT Sănduleni, UAT 
Sărata, UAT Sascut, UAT 
Săucești, UAT Secuieni, UAT 
Solonț, UAT Stanisești, UAT 
Stefan cel Mare, UAT 
Strugari, UAT Tamași, UAT 
Tătărăști, UAT Târgu Trotuș, 
UAT Traian, UAT Ungureni, 
UAT Urechești, UAT Valea 
Seacă, UAT Vultureni 

propunere PNDR/ M 07 
PNDL 

2017 -2020 

4 Rețele 
canalizare 

CL Agăș, CL Ardeoani, CL 
Asău, CL Balcani, CL Berești-
Tazlău, CL Berzunți, CL 
Bîrsănești, CL Blăgești, CL 
Bogdănești, CL Brusturoasa, 
CL Buciumi, CL Căiuți, CL 
Cașin, CL Cleja, CL Colonești, 
CL Corbasca, CL Coțofănești, 
CL Damienești, CL Dealu 
Morii, CL Dofteana, CL 
Faraoani, CL Filipeni, CL 
Filipești, CL Găiceana, CL 
Ghimeș-Făget, CL Gioseni, CL 
Gîrleni, CL Glăvănești, CL 
Gura Văii, CL Helegiu, CL 
Hemeiuș, CL Horgești, CL 
Huruiești, CL Ițești, CL 
Izvorul-Berheciului,CL Letea 
Veche, CL Lipova, CL Livezi, 
CL Luizi Călugăra, CL 
Măgirești, CL Măgura, CL 
Mănăstirea Cașin, CL 
Mărgineni, CL Negri, CL 
Odobesti, CL Oituz, CL 
Oncești, CL Orbeni, CL 
Planca, CL Parava, CL 
Parincea, CL Pârjol, CL 
Pâncești, CL Pîrgărești, CL 
Plopana, CL Podu Turcului, 
CL Poduri, CL Prăjești, CL 
Răcăciuni, CL Răchitoasa, CL 

UAT Agas, UAT Asău, UAT 
Balcani, UAT Berești Bistrița, 
UAT Berești-Tazlău, UAT 
Berzunți, UAT Blăgești, UAT 
Brusturoasa, UAT Căiuți, UAT 
Cașin, UAT Cleja, UAT Dealu 
Morii, UAT Dofteana, UAT 
Faraoani, UAT Filipeni, UAT 
Filipești, UAT Ghimeș-Făget, 
UAT Gioseni, UAT Gîrleni, 
UAT Glăvănești, UAT 
Horgești, UAT Huruiești, UAT 
Izvorul-Berheciului, UAT 
Lipova, UAT Livezi, UAT 
Mănăstirea Cașin, UAT 
Motoșeni, UAT Odobesti, 
UAT Oituz, UAT Oncești, UAT 
Planca, UAT Parincea, UAT 
Pârjol, UAT Pâncești, UAT 
Pîrgărești, UAT Plopana, UAT 
Podul Turcului, UAT Poduri, 
UAT Răcăciuni, UAT 
Răchitoasa, Racova, UAT 
Roșiori, UAT Sănduleni, UAT 
Sărata, UAT Sascut, UAT 
Săucești, UAT Scorțeni, UAT 
Secuieni, UAT Solonț, UAT 
Stanisești, UAT Stefan cel 
Mare, UAT Strugari, UAT 
Tătărăști, UAT Traian, UAT 
Vultureni, UAT Zemeș 

propunere PNDR/ M 07 
PNDL 

2017 -2020 
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Racova, CL Roșiori, CL 
Sănduleni, CL Sărata, CL 
Sascut, CL Săucești, CL 
Secuieni, CL Solonț, CL 
Stanisești, CL Stefan cel 
Mare, CL Strugari, CL Tamași, 
CL Tătărăști, CL Târgu Trotuș, 
CL Traian, CL Ungureni, CL 
Urechești, CL Valea Seacă, CL 
Vultureni, CL Zemeș 

5 Tratarea 
nămolurilor 

CL Valea Seacă UAT Valea Seacă propunere PNDL 2017 -2020 

6 Lucrări 
suplimentare 

- - - - - 
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Titlul proiectului 
Responsabili 

formulare cerere 
de finanțare 

Amplasare 
proiectului 

(UAT) 

Maturitate
a 

proiectelor 

Sursa de 
finanțare 

Perioada 
de realizare 

Obiectiv Specific 3.1:  
Creșterea calității locuirii prin asigurarea accesului la utilități publice nepoluante și eficiente energetic 
 Infrastructura de salubritate: municipii și orașe 
 1 

Continuarea implementării 
elementelor de infrastructură în 

domeniul gestiunii deșeurilor 
(investiții și activități de 

conștientizare a populației)  

CL Bacău UAT Bacău propunere Fond Mediu 
buget local 

2017 -2020 
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2  CL Buhuși UAT Buhuși propunere Fond Mediu 
buget local 

2017 -2020 

3 CL Comănești UAT Comănești propunere Fond Mediu 
buget local 

2017 -2020 

4 CL Dărmănești UAT Dărmănești propunere Fond Mediu 
buget local 

2017 -2020 

5 CL  Moinești UAT Moinești propunere Fond Mediu 
buget local 

2017 -2020 

6 CL  Onești UAT Onești propunere Fond Mediu 
buget local 

2017 -2020 

7 CL Slănic Moldova UAT Slănic 
Moldova 

propunere Fond Mediu 
buget local 

2017 -2020 

8 CL Târgu Ocna UAT Târgu Ocna propunere Fond Mediu 
buget local 

2017 -2020 

Infrastructura de salubritate: Comune și Sate apaținătoare7 
9 

Continuarea implementării 
elementelor de infrastructură în 

domeniul gestiunii deșeurilor 
(investiții și activități de 

conștientizare a populației) 

CL Ardeoani UAT Ardeoani Propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

10 CL  Agăș UAT Agăș propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

11 CL  Asău 
 

UAT Asău propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

12 CL Balcani UAT Balcani propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

13 CL Berești Bistrița UAT Berești 
Bistrița 

propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

14 CL Berești Tazlău UAT Berești 
Tazlău 

propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

15 CL Berzeunți UAT Berzeunțiu propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

16 CL Bîrsănești UAT Bîrsănești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

17 CL Blăgești UAT Blăgești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

18 CL Bogdănești UAT Bogdănești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

19 CL Brusturoasa UAT Brusturoasa propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

20 CL Buciumi UAT Buciumi propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

21 CL Buhoci UAT Buhoci propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

22 CL Căiuți UAT Căiuți propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

23 CL Cașin UAT Cașin propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

24 CL Cleja UAT Cleja propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

24 CL Colonești UAT Colonești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

26 CL Corbasca UAT Corbasca propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

27 CL Coțofănești UAT Coțofănești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

 

                                                        
7 Proiectele propuse vor fi coordonate cu Planul Județean de gestionare a deșeurilor 
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28 

Continuarea implementării 
elementelor de infrastructură în 

domeniul gestiunii deșeurilor 
(investiții și activități de 

conștientizare a populației) 

CL Damienești UAT Damienești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

29 CL Dealul Morii UAT Dealul Morii propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

30 CL Dofteana UAT Dofteana propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

31 CL Fărăoani UAT Farăoani propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

32 CL Filipeni UAT Filipeni propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

33 CL Filipești UAT Filipești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

34 CL Găiceana UAT Găiceana propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

35 CL Ghimeș Făget UAT Ghimeș Făget propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

35 CL Gioseni UAT Gioseni propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

37 CL Gârleni UAT Gârleni propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

38 CL Glăvănești UAT Glăvănești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

39 CL Gura Văii UAT Gura Văii propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

40 CL Helegiu UAT Helegiu propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

41 CL Hemeiuș UAT Hemeiuș propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

42 CL Horgești UAT Horgești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

43 CL Huruiești UAT Huruiești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

44 CL Itești UAT Itești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

45 CL Izvoru 
Berheciului 

UAT Izvoru 
Berheciului 

propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

46 CL Letea Veche UAT Letea Veche propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

47 CL Lipova UAT Lipova propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

48 CL Livezi UAT Livezi propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

49 CL Luizi Călugăra UAT Luizi Călugăra propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

50 CL Măgirești UAT Măgirești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

51 CL Măgura UAT Măgurai propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

52 CL Mânăstirea 
Cașin 

UAT Mânăstirea 
Cașin 

propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

53 CL Mărgineni UAT Mărgineni propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

54 CL Motoșeni UAT Motoșeni propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

55 CL Negri UAT Negri propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

56 CL Nicolae 
Bălcescu 

UAT Nicolae 
Bălcescu 

propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

57 CL Odobești UAT Odobești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

58 CL Oituz UAT Oituz propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

59 CL Oncești UAT Oncești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

60 CL Orbeni UAT Orbeni propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

61 CL Palanca UAT Palanca propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

62 CL Paravaa UAT Parava propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 
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63 

Continuarea implementării 
elementelor de infrastructură în 

domeniul gestiunii deșeurilor 
(investiții și activități de 

conștientizare a populației) 

CL Parincea UAT Parincea propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

64 CL Pârjol UAT Pârjol propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

65 CL Pâncești UAT Pâncești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

66 CL Pîrgărești UAT Pîrgărești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

67 CL Plopana UAT  Plopana propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

68 CL Podu Turcului UAT Podu 
Turcului 

propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

69 CL Poduri UAT Poduri propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

70 CL Prăjești UAT Prăjești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

71 CL Răcăciuni UAT Răcăciuni propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

72 CL Răchitoasa UAT Răchitoasa propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

73 CL Racova UAT Racova propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

74 CL Roșiori UAT Roșiori propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

75 CL Sănduleni UAT Sănduleni propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

76 CL Sărata UAT Sărata propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

77 CL Sascut UAT Sascut propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

78 CL Săucești UAT Săucești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

79 CL Scorțeni UAT Scorțeni propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

80 CL Secuieni UAT Secuieni propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

81 CL Solonț UAT Solonț propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

82 CL Stănișești UAT Stănișești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

83 CL Stefan cel 
Mare 

UAT Stefan cel 
Mare 

propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

84 CL Strugari UAT Strugari propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

85 CL Tamași UAT Tamași propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

86 CL Tătărăști UAT Tătărăști propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

87 CL Târgu Trotuș UAT  Târgu Trotuș propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

88 CL Traian UAT  Traian propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

89 CL Ungureni UAT Ungureni propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

90 CL Urechești UAT Urechești propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

91 CL Valea Seacă UAT Valea Seacă propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

92 CL Vultureni UAT Vultureni propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 

93 CL Zemeș UAT Zemeș propunere Fond Mediu 
PNDL 

2017 -2020 
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Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 3 / Obiectiv Specific 3.2. 
Obiectiv Specific 3.2:  

Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului comunităților la servicii de interes public general 
Politica 3.2: Modernizarea și extinderea infrastructurii și a serviciilor sociale, de sănătate și de educație 
program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 

aparținătoare 
Imbunătățirea infrastructurii sociale 
prin construcții și măsuri de 
incluziune socială și combatere a 
sărăciei 

Construirea, reabilitarea și extinderea 
clădirilor cu funcțiune de ”centru social” 
 
Eficientizarea energetică și 
monitorizarea consumurilor în clădiri cu 
funcțiuni sociale 
 
Construcția, reabilitarea și 
modernizarea locuințelor sociale cu 
măsuri de eficientizarea energetică 

Construirea, reabilitarea și extinderea 
clădirilor cu funcțiune de ”centru social” 
 
Eficientizarea energetică și 
monitorizarea consumurilor în clădiri cu 
funcțiuni sociale 

program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 
aparținătoare 

Imbunătățirea infrastructurii de 
sănătate, construcții și echipare 

Construcția/extinderea/modernizarea și 
dotarea unităților sanitare și a spațiilor 
destinate cabinetelor medicale și a 
centrelor de permanență 

Construcția/extinderea/modernizarea și 
dotarea unităților sanitare și a spațiilor 
destinate cabinetelor medicale și a 
centrelor de parmanență 

program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 
aparținătoare 

Asigurarea sănătății publice Gestionarea câinilor fără stpân Gestionarea câinilor fără stpân 
program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 

aparținătoare 
Imbunătățirea infrastructurii de 
educație și formare, construcții și 
echiparea specifică a claselor, 
laboratoarelor, ateliere, săli și 
terenuri de sport etc. 

Construcția/ modernizarea/dotarea 
unităților de învățământ preșcolar și 
preuniversitar 
 
Construcția de noi spații cu funcțiuni de 
educare/ateliere de formare practică 
precum și de spații de sport/recreere 
 
Amenajarea de centre sportive pt 
scolari pt formarea și dezvoltarea de 
aptitudini sportive 

Construcția/extinderea/modernizarea și 
dotarea unităților de învățământ 
preșcolar și școlar 
 
Construcția de noi spații cu funcțiuni de 
educare/ateliere de formare practică 
precum și de spații de sport/recreere 
 
Amenajarea de centre sportive pentru 
scolari pentru identificarea și formarea 
și dezvoltarea de aptitudini sportive 

program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 
aparținătoare 

Prevenirea consumului de tutun, 
alcool și droguri 

Prevenirea consumului de tutun, 
alcool și droguri 

Prevenirea consumului de tutun, 
alcool și droguri 

 

Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 3 / Obiectiv Specific 3.3. 
Obiectiv Specific 3.3:  

Creșterea valorii fondului construit prin reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirilor și a spațiilor publice 
Politica 3.3: Utilizarea fondului construit în condiții de optimizare a consumurilor energetice 
program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 

aparținătoare 
Imbunătățirea parametrilor de 
eficiență termică a clădirilor publice și 
private 

Reabilitarea termică a construcțiilor cu 
funcțiuni publice 
 
Reabilitarea termică a construcțiilor cu 
funcțiune de locuință 
 
Îmbunătățirea eficienței energetice a 
sistemului de iluminat stradal 
 
Organizarea de campanii de 
constientizare privind efectele creșterii 
eficienței energetice 

Reabilitarea termică a construcțiilor cu 
funcțiuni publice 
 
Reabilitarea termică a construcțiilor cu 
funcțiune de locuință 
 
Îmbunătățirea eficienței energetice a 
sistemului de iluminat stradal 
 
Organizarea de campanii de 
constientizare privind efectele cresterii 
eficientei energetice 
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HARTA 12 - DISTRIBUTIA SPATIALA A PROIECTELOR PROPUSE PENTRU 
IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE SERVICII PUBLICE:  
SOCIAL, SANATATE, EDUCATIE 
Obiectiv Specific 3.2: Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului comunităților 
la servicii de interes public general 
Politica 3.2: Modernizarea și extinderea infrastructurii și a serviciilor sociale, de 
sănătate și de educație 
 
Proiecte cu impact pentru Județ: 
 Spitalul Județean de Urgență, Bacău 
 Spitalul Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca, Onești 

 
Proiecte cu impact pentru Municipii și Orașe: 
 Centru pentru incluziunea socială a tinerilor în dificultate prin servicii integrate (Bacău) 
 Ateliere dotate pentru terapie ocupațională pentru copii și tineri cu dizabilități și servicii de 

consiliere și terapie pentru copii diagnosticați cu TSA (Bacău, Moinești, Onești) 
 Rețea de servicii pentru copii cu tulburări de comportament 
 Locuințe Protejate și Centru de Zi 

 
 
Proiecte cu impact pentru Comune și Sate apaținătoare 
 
Centre Sociale, Cămine bătrâni și servicii sociale și medicale conexe: Glăvănești, Itești, Orbeni, 
Prăjești, Răcăciuni, Traian, Tamaș 
 
Locuințe Sociale: Răcăciuni,Tamaș 
 
Sănătate: reabilitare /amenajare dispensar, centre de recuperare și puncte medicale: Buhoci, 
Gârleni, Glăvănești, Letea Veche, Traian 
 
Invațământ : construcție/reabilitare școli, ateliere și săli sau terenuri de sport, inclusiv echipare și 
mobilier specific: Blăgești, Dămienești, Gârleni, Gioseni, Itești, Letea Veche, Negri, Orbeni, Prăjești, 
Răcăciuni, Săucești, Tamași 
 
Invățământ preșcolar - grădiniță: Dămienești, Glăvănești, Măgura, Podu Turcului, Răcăciuni 
 
 
 
 
 
 
 
Notă: Proiectele prioritare vizând reabilitarea infrastructurii de servicii publice: social, sănătate, 
educație din municipii și orașe sunt cuprinse in SIDU realizate de aceste UAT-uri 
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Proiecte prioritare pentru Obiectivul Strategic 3 / Obiectiv Specific 3.2. 
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proiect 
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proiectelor 
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finanțare 

Perioada 
de realizare 

Obiectiv Specific 3.2: Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului comunităților la servicii de interes public general 
Politica 3.2: Modernizarea și extinderea infrastructurii și a serviciilor sociale, de sănătate și de educație 
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Infrastructura de sănătate 
1 Reabilitarea și modernizarea blocului 

operator, a secțiilor și laboratoarelor 
Spitalul Județean de 
Urgență 

UAT m. Bacău SF în 
desfășurare 

POR axa 8 2017-2019 

2 Extinderea Unității de Primiri Urgențe Spitalul Județean de 
Urgență  

UAT m. Bacău SF în 
desfășurare 

POR axa 8 2017-2019 

3 Modernizarea/rebilitarea instalațiilor 
de oxigen, aer comprimat și pompare 

Spitalul Județean de 
Urgență 

UAT m. Bacău SF în 
desfășurare 

POR axa 8 2017-2019 

4 Renovarea corp spital vechi Spitalul Județean de 
Urgență Bacău 

UAT m. Bacău SF în 
desfășurare 

POR axa 8 2017-2019 

5 Lucrari de modernizare, securizare si 
extindere retea sistem informatic 

Spitalul Județean de 
Urgență 

UAT m. Bacău SF în 
desfășurare 

POR axa 8 2017-2019 

6 Reabilitarea secții: Medicină internă, 
Neurologie și ORL-Oftalmologie 

Spitalul Municipal  UAT m. 
Onesti 

propunerer CJ Bacău 
CL Onești 

2017-2020 

Comune și sate aparținătoare 
1 Construcție dispensar  CL Buhoci 

CJ Bacău 
UAT Buhoci propunere PNDL/PNDR 2018-2020 

2 Reabilitare dispensar CL Gârleni 
CJ Bacău 

UAT Gârleni propunere PNDL/PNDR 2018-2020 

3 Construire dispensar CL Glăvănești 
CJ Bacău 

UAT 
Glăvănești 

propunere PNDL/PNDR 2018-2020 

4 Reabilitare dispensar CL Letea Veche 
CJ Bacău 

UAT Letea 
Veche 

propunere PNDL/PNDR 2018-2020 

5 Construire dispensar CL Traian 
CJ Bacău 

UAT Traian propunere PNDL/PNDR 2018-2020 

Infrastructura socială 
Municipii și orașe 
1 Centru pentru incluziunea socială a 

tinerilor în dificultate prin servicii 
integrate (metode proactive) 

DGASPC Bacău 
CL, ONG 

toate UAT-uri propunere POCU 2018-2020 

2 Rețea de servicii pentru copii cu 
tulburări de comportament 

DGASPC Bacău 
CL, ONG 

toate UAT-uri propunere surse proprii 2018-2020 

3 Rețea de servicii de consiliere și 
terapie pentru copii diagnosticați cu 
TSA 

DGASPC Bacău 
CL, ONG 

toate UAT-uri propunere surse proprii 2018-2020 

4 Ateliere dotate pentru terapie 
ocupațională pentru copii și tineri cu 
dizabilități 

DGASPC Bacău 
CL, ONG 

toate UAT-uri propunere surse proprii 2018-2020 

5 Justiție prietenoasă pentru copii DGASPC Bacău 
CL, ONG 

toate UAT-uri propunere surse proprii 2018-2020 

6 PREVENT 2020, prevenirea 
consumului de tutun, alcool, droguri 
în rândul copiilor și tinerilor 

CJ Bacău, CL 
ANA-CPECA, ISJ, 
ONG 

toate UAT-uri propunere surse proprii 2018-2020 

7 Centre de zi ”after-school” CL Locale toate UAT-uri propunere surse proprii 
surse private 

2018-2020 

Comune și sate aparținătoare 
1 Centru de zi pt copii DGASPC Bacău 

CL Agăș 
DGASPC 
Bacău 
UAT Agăși 

propunere PNDL 2019-2021 

2 Construire centru de zi DGASPC Bacău 
CL Glăvănești 

UAT 
Glăvănești 

propunere PNDL 2019-2021 

3 Construire centru de zi DGASPC Bacău 
CL Gura Văiii 

UAT Gura Văii propunere PNDL 2019-2021 

4 Construire centru de zi DGASPC Bacău 
CL Itești 

UAT Itești propunere PNDL 2019-2021 

5 Construire centru de zi DGASPC Bacău 
CL Luizi Călugăra 

UAT Luizi 
Călugăra 

propunere PNDL 2019-2021 

6 Construcție centru de zi DGASPC Bacău 
CL Orbeni 

UAT Orbeni propunere PNDL 2019-2021 

7 PREVENT 2020, prevenirea 
consumului de tutun, alcool, droguri 
în rândul copiilor și tinerilor 

CJ Bacău, CL 
ANA-CPECA, ISJ, 
ONG 

toate UAT-uri propunere PNDL 2018-2020 

8 Construire centru de zi DGASPC Bacău 
CL Prăjești 

UAT Prăjești propunere PNDL 2019-2021 
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9 Restructurarea Centrului de 
Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică 

DGASPC Bacău 
CL Răcăciuni  

UAT 
Răcăciuni 

propunere POCU/AP4 
POR / AP8 

2019-2021 

10 Construire centru de zi pentru 
persone vârstnice/cantină socilaă 

DGASPC Bacău 
CL Traian 

UAT Traian propunere POCU/AP4 
POR / AP8 

2019-2021 

11 Construire locuințe sociale CL Răcăciuni UAT 
Răcăciuni 

propunere POR / AP8 2020-2022 

12 Furnizarea de servicii sociale și 
medicale  la nivelul comunității pt. 
persoane cu dizabilități 

DGASPC Bacău 
ONG 

toate UAT-
uri 

propunere POCU/AP4 
POR / AP8 

2018-2020 

13 Furnizarea de servicii sociale și 
medicale  la nivelul comunității pt. 
persoane vârstnice 

DGASPC Bacău 
CL 
ONG 

toate UAT-
uri 

propunere POCU/AP4 
POR / AP8 

2018-2020 

14 Incluziunea socială a tinerilor în 
dificultate prin servicii integrate 

DGASPC Bacău 
CL 
ONG 

toate UAT-
uri 

propunere POCU/AP4 
POR / AP8 

2018-2020 

15 Incluziunea socială a copiilor cu 
dizabilități prin furnizarea de servicii 
integrate 

DGASPC Bacău 
CL 
ONG 

toate UAT-
uri 

propunere POCU/AP4 
POR / AP8 

2018-2020 

176 Servicii integrate destinate victimelor 
violenței domestice și agresorilor 
familiali 

DGASPC Bacău 
ONG 

toate UAT-
uri 

propunere POCU/AP4 
POR / AP8 

2018-2020 

16 Burse de studii pentru copii din familii 
dezavantajate pentru activități 
culturale, sportive, turistice și 
forestier  

DGASPC Bacău 
ONG 

toate UAT-
uri 

propunere POCU/AP 6 2018-2020 

17 Sistem integrat pt gestionarea datelor 
privind beneficiarii de servicii sociale 

DGASPC Bacău 
 

UAT Bacău propunere POCU/AP4 2018-2019 

Infrastructura de educație 
Municipii și orașe 
1 Formare profesională continuă a 

adulţilor – Învăţământ postuniversitar 
pentru cadrele didactice din şcoli 
generale şi licee.  

Universitatea 
”George Bacovia” 
Bacău 

toate UAT-
uri 

propunere bugete 
locale/taxa 
participant 

2017-2020 

2 Invațamânt profesional/tehnic dual Aerostar toate UAT-
uri 

propunere PNDL 2017-2020 

Comune și sate aparținătoare 
3 Extindere școală CL Agăș UAT Agăș propunere PNDL 

POR/AP 10 
2017-2020 

4 Construire școală CL Blăgești UAT 
Blăgești 

propunere PNDL 
POR/AP 10 

2017-2020 
5 Construire grădiniță CL Dămienești UAT 

Dămieneșt
i 

propunere PNDL  
POR/AP 10 

2017-2020 

6 Reabilitarea școală (construcție gard) CL Dămienești UAT 
Dămieneșt
i 

propunere PNDL 
POR/AP 10 

2017-2020 

7 Reabilitare-extindere școală/sală sport CL Gârleni UAT 
Gârleni 

propunere PNDL 
POR/AP 10 

2017-2020 
8 Reabilitare școală CL Gioseni UAT 

Gioseni 
propunere PNDL 

POR/AP 10 
2017-2020 

9 Construire grădiniță CL Glăvănești UAT 
Glăvănești 

propunere PNDL 
POR/AP 10 

2017-2020 
10 Reabilitare școală CL Itești UAT Itești propunere PNDL 

POR/AP 10 
2017-2020 

11 Reabilitare școală CL Letea Veche UAT Letea 
Veche 

propunere PNDL 
POR/AP 10 

2017-2020 
12 Reabilitarea școală CL Negri UAT Negri propunere PNDL 

POR/AP 10 
2017-2020 

13 Construire sală sport CL Orbeni UAT 
Orbeni 

propunere PNDL 
POR/AP 10 

2017-2020 
14 Construire grădiniță CL Podu Turcului UAT Podu 

Turcului 
propunere PNDL 

POR/AP 10 
2017-2020 

15 Reabilitare școală CL Prăjești UAT 
Prăjești 

propunere PNDL 
POR/AP 10 

2017-2020 
16 Construire școală CL Răcăciuni UAT 

Răcăciuni 
propunere PNDL 

POR/AP 10 
2017-2020 

17 Construire grădiniță CL Răcăciuni UAT 
Răcăciuni 

propunere PNDL 
POR/AP 10 

2017-2020 
18 Reabilitare școală CL Săucești UAT 

Săucești 
propunere PNDL 

POR/AP 10 
2017-2020 

18 Reabilitare școală CL Tamași UAT 
Tamași 

propunere PNDL,  
POR/AP 10 

2017-2020 
19 ”Educație adaptată – o șansă pentru 

fiecare ” 
Școala Specială 
„Maria Montessori” 
Bacău 
DGASPC Bacău 

UAT Bacău propunere POCU/AP4 
fonduri 
private 

2017-2020 

20 Tabere școlare CJ Bacău, ClL 
Dărmănești 

Valea 
Uzului 

propunere buget local 
sector privat 

2017-2020 

21 ”Ghiozdanul Scolarulti” CJ Bacău toate UAT-
uri rurale 

propuner buget local 
sector privat 

2017-2020 

Notă: Proiectele prioritare vizând reabilitarea infrastructurii de servicii publice: social, sănătate, 
educație din municipii și orașe sunt cuprinse in SIDU realizat de aceste UAT-uri 
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HARTA 13 - DISTRIBUTIA SPATIALA A PROIECTELOR PROPUSE PENTRU 
IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE SERVICII PUBLICE:  
SOCIAL, SANATATE, EDUCATIE 
 
Obiectiv Specific 3.3: Creșterea valorii fondului construit prin reabilitarea și 
eficientizarea energetică a clădirilor și spațiilor publice  
Politica 3.3: Utilizarea fondului construit în condiții de optimizare a consumurilor energetice 
 
 
 
Proiecte cu impact pentru Municipii și Orașe: 
Creșterea eficienței energetice a clădirii Filarmonicii Mihail Jora Bacău 
 
Creșterea eficienței energetice a clădirii Muzeului de Ştiinţele Naturii “Ion Borcea”, Bacău 
 
Reabilitare energetică Universitatea „Vasile Alecsandri” – corp A, Bacău 
 
Infrastructura inegrata de monitorizare si gestiune centralizata a consumurilor energetice si de 
utilitati - Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău 
 
 
 
Proiecte cu impact pentru Comune și Sate apaținătoare 
Reabilitarea clădire Primărie - Gârleni 
 
Reabilitarea clădire Primărie - Sărata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă: Proiectele prioritare vizând măsurile de eficientizarea energetică în zonele urbane sunt 
cuprinse in SIDU realizate de aceste UAT-uri  
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Proiecte prioritare pentru Obiectivul Strategic 3 / Obiectiv Specific 3.3. 
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Sursa de 
finanțare 

Perioada 
de realizare 

Obiectiv Specific 3.3: Creșterea valorii fondului construit prin reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirilor și spațiilor 
publice 
Politica 3.3: Utilizarea fondului construit în condiții de optimizare a consumurilor energetice 
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Clădiri publice în municipii și orașe 
1 Creșterea eficienței energetice a clădirii 

Filarmonicii Mihail Jora Bacău 
CJ Bacau - 
Filarmonica 
“Mihail Jora” 

UAT Bacău propunere POR/AP3 
POR/AP10 

2017-2019 

2 Creșterea eficienței energetice a clădirii 
Muzeului de Ştiinţele Naturii “Ion 
Borcea” 

CJ Bacău, 
Complexul 
Muzeal de 
Ştiinţele 
Naturii “Ion 
Borcea” 

UAT Bacău propunere POR/AP3 
POR/AP10 

2017-2019 

3 Reabilitare energetică Universitatea 
„Vasile Alecsandri” – corp A 

CL Bacău 
Universitatea 
„Vasile 
Alecsandri” 

UAT  Bacău Studii tehnice 
aprobate 

POR/AP3 
POR/AP10 

2017-2019 

4 Infrastructura integrata de monitorizare 
si gestiune centralizata a consumurilor 
energetice si de utilitati - Universitatea 
„Vasile Alecsandri” 

CL Bacău 
Universitatea 
„Vasile 
Alecsandri” 

UAT Bacău propunere POR/AP10 2017-2019 

 Realizarea centrului de servicii pentru 
cetățeni (ex. Starea Civilă)și a 
facilităților și dotărilor specifice 

DJEv.P 
CJ Bacău 

UAT Bacău propunere buget local 2017-2020 

Clădiri publice în comune și sate aparținătoare 
1 Reabilitarea clădire Primărie CL Gârleni UAT Gârleni propunere POR axa 3 2017-2020 
2 Reabilitarea clădire Primărie CL Sărata UAT Sărata propunere POR axa 3 2017-2020 

 
Notă: Lista de proiecte privind măsurile de eficientizarea energetică în zonele urbane este cuprinsă 
in SIDU al fiecărei UAT municipiu/oraș. 
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Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 3 / Obiectiv Specific 3.4 
Obiectiv Specific 3.4: 

Creșterea identității locale și susținerea dezvoltării turismului prin promovarea valorilor culturale 
Politica 3.4: Punerea în valoare a zonelor și a obiectivelor cu valoare culturală de interes național și local 
program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 

aparținătoare 
Protejarea, reabilitarea și promovarea 
patrimoniului cultural 

Restaurarea și protecția siturilor 
istorice 
 
Restaurarea, protecția și conservarea 
clădirilor cu valoare de patrimoniu de 
interes național și local 
 
Dotarea și echiparea specifică a 
clădirilor de patrimoniu cu funcțiuni de 
cultură (muzeu, biblioteci, filarmonici, 
case de cultură, etc) 
 
Restaurarea, protecția și conservarea 
monumentelor istorice  
 
Achiziționarea și montarea instalațiilor 
de monitorizare și protecție a 
obiectelor de artă și de cult 

Restaurarea și protecția siturilor 
istorice 
 
Restaurarea, protecția și conservarea 
clădirilor cu valoare de patrimoniu de 
interes național și local 
 
Restaurarea, protecția și conservarea 
monumentelor istorice  
 
Achiziționarea și montarea instalațiilor 
de monitorizare și protecție a 
obiectelor de artă și de cult 

program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 
aparținătoare 

Facilitarea accesului către obiective de 
patrimoniu  

Realizarea căilor de acces rutier către 
obiective de patrimoniu natural, 
cultural și de cult 
 
Amenajarea spțiilor publice rutiere 
pietonale din jurul clădirilor de 
patrimoniu și a monumentelor 
 
Realizarea lucrărilor conexe precum 
parcaje, iluminat exterior și decorativ 
a clădirilor cu valoare de patrimoniu 
 
Realizarea rețelei județene și locale de 
informare a turiștilor privind 
obiectivele cu valoare de patrimoniu și 
a activităților culturale planificate 
 
Realizarea de forme TIC privind 
promovarea potențialului turistic 

Identificarea și realizarea căilor de 
acces către obiective de patrimoniu 
clutural și de cult 
 
Amenajarea spțiilor publice pietonale 
din jurul clădirilor de patrimoniu și a 
monumentelor 
 
Realizarea lucrărilor conexe precum 
parcaje, iluminat exterior și decorativ a 
clădirilor cu valoare de patrimoniu 
 
Realizarea de târguri, expoziții 
 
Realizarea rețelei județene și locale de 
informare a turiștilor privind 
obiectivele cu valoare de patrimoniu și 
a activităților culturale planificate 

program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 
aparținătoare 

Dezvoltarea rețelei de trasee ce 
valorifică potențialului natural și 
cultural suport pt dezvoltarea 
turismului 
 

Itinerarii turistice tematice 
(evenimente, personalități, locuri)  
 
Dezvoltarea infrastructurii de cazare și 
agrement asociate sporturilor de iarnă 
de sport și recreere 
 
Realizarea bază salvamont cu punct de 
prim ajutor pentru salvarea turiștilor 
accidentați 

Itinerarii turistice tematice 
(evenimente, personalități, locuri)  
 
Dezvoltarea infrastructurii de agrement 
asociate sporturilor de iarna, sănii pe 
șine, parcuri de aventură, drumeție, 
hipism etc, 
 
Realizarea/modernizarea traseelor 
montane, cabane si refugii montane 
 
Dezvoltarea de observatoare pentru 
observarea/fotografierea habitatului 

program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 
aparținătoare 
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Construirea, reabilitarea și 
modernizarea spațiilor cu funcțiuni 
culturale, culte 

Reabilitarea case memoriale 
 
Reamenajare, extindere săli de 
expunere, depozite, birouri, 
laboratoare de conservare şi 
restaurare în cadrul clădirilor cu 
funcțiune de muzeu (artă, 
etnografie,arheologie, istorie etc.) 

Construire cămin cultural 
 
Construire centre multifuncționale 
 
Reabilitare clădiri de cult 

program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 
aparținătoare 

Dezvoltarea agendei instituțiilor 
publice cu competențe în dezvoltarea 
culturală a comunităților 
 

Formularea agendei târgurilor și 
tradițiilor  
 
Evenimente culturale tematice privind 
monumente, personalități, locuri cu 
semnificație istorică/culturală  
 
Evenimente culturale pentru diaspora 

Evenimente locale: târgurilor și tradiții 
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HARTA 14 - DISTRIBUTIA SPATIALA A PROIECTELOR PROPUSE PENTRU 
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE 
Obiectiv Specific 3.4: Creșterea identității locale și susținerea dezvoltării turismului prin 
promovarea valorilor culturale  
Politica 3.4: Punerea în valoare a zonelor și a obiectivelor cu valoare culturală de interes 
național și local  
 
 
 
Proiecte cu impact pentru Municipii și Orașe: 
 
Protejarea, reabilitarea și promovarea patrimoniului cultural 
Bacău, (clădirile: Filarmonică, Muzeul de Arheologie-Istorie, Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă, 
Muzeul de Stiințele Naturii, Biblioteca C. Sturdza, imobil Vivariu) 
 
Activități culturale: evenimente și expoziții 
Bacău, Buhuși, Moinești, Onești 
 
 
Proiecte cu impact pentru Comune și Sate apaținătoare 
 
Case memoriale 
Racova: Casa memorială Ion Borcea 
Stănisești: Casa memorială George Apostu 
 
 
Centru Cultural / Multifuncțional 
Buhoci, Dămienești, Fărăoani, Glăvănești, Itești, Luizi Călugăra, Măgura, Negri, Orbeni, Podu Turcului, 
Prăjești, Răcăciuni, Sărata, Traian.  
 
Clădiri de cult 
Damienești, Letea Veche, Orbeni, Săucești, Traian 
 
Activități culturale 
Agaș, Asău, Balcani, Berești-Tazlău, Brusturoasa, Berzunți, Dofteana, Oituz, Prăjeșt, Răcăciuni 
 
 
 
 
 
 
Notă: Proiectele prioritare vizând reabilitarea clădirilor de patrimoniu din municipii și orașe sunt 
cuprinse in SIDU realizate de aceste UAT-uri 
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Proiectele prioritare pentru Obiectivul Strategic 3 / Obiectiv Specific 3.4. 
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Titlul proiectului 

Responsabili 
formulare cerere 

de finanțare 

Amplasare 
proiectului 

(UAT) 

Maturitatea 
proiectelor 

Sursa de 
finanțare 

Perioada 
de realizare 

Obiectiv Specific 3.4: Creșterea identității locale și susținerea dezvoltării turismului prin promovarea valorilor culturale 
Politica 3.4: Punerea în valoare a zonelor și a obiectivelor cu valoare culturală de interes național și local 
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Municipii și Orașe 
A. Patrimoniu construit 
1 Extindere săli de expunere, depozite, 

laboratoare și birouri - Muzeul de 
Artă 

CJ Bacău 
Complex Muzeal 
Iulian Antonescu 

UAT Bacău propunere POR / AP 5 2017-2019 

2 Reamenajare şi dotare săli expunere 
permanentă - Muzeul de Arheologie-
Istorie şi Muzeul de Etnografie 

CJ Bacău 
Complex Muzeal 
Iulian Antonescu 

UAT Bacău propunere POR / AP 5 2017-2019 

3 Modernizarea expoziţiei permanente 
a Muzeului de Ştiinţele Naturii “Ion 
Borcea” 

CJ Bacău 
Muzeului de 
Ştiinţele Naturii 
Bacău 

UAT Bacău propunere POR / AP 5  

4 Reabilitarea patrimoniului cultural – 
imobilul Vivariu  

CJ Bacău, 
Complexul 
Muzeal de 
Ştiinţele Naturii 
“Ion Borcea” 

UAT Bacău propunere POR / AP 5 2017-2019 

5 Construcție centru socio-cultural și 
informațional pt tineret 

CL Bacau – 
Universitatea 
“Vasile 
Alecsandri” din 
Bacău 

UAT Bacău SF in derulare  POR/ AP 4 2017-2021 

6 Protejarea și valorificarea Etnologica 
a complexului de instalatii tehnico-
hidraulice-Boiștea  (Vasile Hazaparu) 

CL Darmănesti UAT 
Dărmănești 

propunere buget local 
POR/AP 6 
 

2017-2020 

B. Evenimente 
1 Festivalul Internațional de Poezie „G. 

Bacovia” 
Biblioteca 
Județeană  
„C Sturdza” 

UAT m. 
Bacău 

propunere surse proprii 2017-2021 

2 Premiul Național de Poezie „George 
Bacovia” 

Biblioteca 
Județeană  
„C Sturdza” 

UAT m. 
Bacău 

propunere surse proprii 2017-2021 

3 Festival Internațional de recitaluri 
dramatice 

Biblioteca 
Județeană  
„C Sturdza” 

UAT m. 
Bacău 

propunere surse proprii 2017-2021 

4 International Conducting Festival Biblioteca 
Județeană  
„C Sturdza” 

UAT m. 
Bacău 

propunere surse proprii 2017-2021 

5 Festival de vară-”Regal Folcloric” CL Slănic Moldova toate UAT-
urile 

propunere surse proprii 2017-2021 

6 Festival International de Caricatură Biblioteca 
Județeană  
„C Sturdza” 

UAT m. 
Bacău 

propunere surse proprii 2017-2021 

7 Festival județean de folclor CJ Bacău UAT-uri din 
județ 

propunere surse proprii 
sector privat 

2017-2021 

8 Festivalul tradițiilor de iarnă CL Dărmănești UAT 
Dărămănești 

propunere buget local, 
sector privat 

2017 2020 

9 Conexiuni culturale CJ Bacău UAT-uri din 
județ 

propunere surse proprii 
sector privat 

2017-2021 

10  Expo-documentar ”1917 în județul 
Bacău. Jertfă pentru apărarea patriei”  

CJ Bacău 
Casa Corpului 
Didactic ”Grigore 
Tabacaru” Bacău. 

UAT m. 
Bacău 

propunere surse proprii 2017-2021 

11 Expoziția - Harta spiritualității 
băcăuane 

CJ Bacău 
Casa Corpului 
Didactic ”Grigore 
Tabacaru” Bacău. 

UAT m. 
Bacău 

propunere surse proprii 2017-2021 

12 Targul Meșteșugurilor artistice 
tradiționalw 

CJ Bacău UAT-uri din 
județ 

propunere surse proprii 
sector privat 

2017-2021 

12 ”Pe urmele lui Ștefan cel Mare” – 
Hartă interactivă 

CJ Bacău 
Casa Corpului 
Didactic ”Grigore 
Tabacaru” Bacău. 

UAT m. 
Bacău 

propunere surse proprii 2017-2021 
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13 ”Drumul lui Mihai Viteazu”  CJ Bacău, CL 
Dărmănești 

Pasul Uz propunere surse proprii 
sector privat 

2017-2020 

14 Trasee culturale și istorice: ”Urme din 
primul Război Mondial 

CL Slănic Moldova Creasta 
Nemirei 

propunere buget local, 
sector privat 

2017 2020 

15 Trasee tematice pentru 
filmări/fotografiere/cercetare 

CL Slănic Moldova Creasta 
Nemirei 

propunere buget local, 
sector privat 

2017 2020 

16 ”Drumul apelor minerale”/Drumuri 
ale Gastronomiei 

CL Slănic Moldov 
CL Dofteana 

Poiana Sărată propunere buget local, 
sector privat 

2017 2020 

14 Trasee de drumeție, cicloturism, 
MTB, promenadă 

CL Slănic Moldova 
CL Târgu Ocna 
CL Dofteana 

1. Slănic 
Moldova-
Lemnia 
2. Slanic 
Moldova –Vf. 
Cireș-Valea 
Dofteanei 
3. Slănic 
Moldovavf. 
Șandru Mare-
Saua 
Șandrului-
Valea 
Dofteanei 
4. Slănic 
Moldova-
Valea 
Oituzului 

propunere buget local 
sector privatL 

2017-2021 

15 Trasee de lunga drumeție CJ Bacău 
CJ Neamț 

Slănic 
Moldova-
Valea 
Slănicului-
Valea Uzului-
Valea 
Trotușului-
Valea 
Tarcăului-
Valea 
Bicazului-
munții 
Ceahlău-
Stațiunea 
Durău 

propunere buget local 
sector privatL 

2017-2021 

Comune și sate aparținătoare 
1 Construire Centru Cultural 

Multifuncțional 
CL Buhoci UAT Buhoci propunere buget local 

PNDL 
2017-2021 

2 Construire Centru Cultural 
Multifuncțional 

CL Damienești UAT 
Damienești 

propunere buget local 
PNDL 

2017-2021 

3 Construire Centru Cultural 
Multifuncțional 

CL Fărăoani UAT Fărăoani propunere buget local 
PNDL 

2017-2021 

4 Construire Centru Cultural 
Multifuncțional 

CL Glăvănești UAT 
Glăvănești 

propunere buget local 
PNDL 

2017-2021 

5 Construire Centru Cultural 
Multifuncțional 

CL Itești UAT Itești propunere buget local 
PNDL 

2017-2021 

6 Construire Centru Cultural 
Multifuncțional 

CL Luizi Călugăra UAT Luizi 
Călugăra 

propunere buget local 
PNDL 

2017-2021 

7 Construire Centru Cultural 
Multifuncțional 

CL Măgura UAT Măgura propunere buget local 
PNDL 

2017-2021 

8 Construire Centru Cultural 
Multifuncțional 

CL Negri UAT Negri propunere buget local 
PNDL 

2017-2021 

9 Construire Centru Cultural 
Multifuncțional 

CL Orbeni UAT Orbeni propunere buget local 
PNDL 

2017-2021 

10 Construire Centru Cultural 
Multifuncțional 

CL Podu Turcului UAT Podu 
Turcului 

propunere buget local 
PNDL 

2017-2021 

11 Construire Centru Cultural 
Multifuncțional 

CL Prăjești UAT Prăjești propunere buget local 
PNDL 

2017-2021 

12 Reabilitarea patrimoniului cultural 
Casa Memorială „Ion Borcea” 

CJ Bacău, 
Complexul 
Muzeal de 
Ştiinţele Naturii 
“Ion Borcea”, UAP 
Racova 

UAT Racova propunere POR / AP 5.1 
PNDR / M 07 

2017-2021 

13 Reabilitare cămin cultural N.Stroe CL Răcăciuni UAT 
Răcăciuni 

propunere buget local  
PNDR 

2017-2021 



Etapa B: Elaborarea STRATEGIEI și a mecanismelor de monitorizare 

64 
IHS Romania / iunie 2017 

O
bi

ec
tiv

 S
tr

at
eg

ic
 3

 - 
Cr

eș
te

re
a 

at
ra

ct
iv

ită
ții

 c
om

un
ită

țil
or

 p
rin

 o
fe

rt
a 

de
 s

er
vi

ci
i 

și
 u

til
ită

ți 

14 Construire Centru Cultural 
Multifuncțional 

CL Sărata UAT Sărata propunere buget local 
PNDL 

2017-2021 

15 Construire Centru Cultural 
Multifuncțional 

CL Traian UAT Traian propunere buget local 
PNDL 

2017-2021 

16 Reabilitarea patrimoniului cultural 
Casa memorială „George Apostu” 
 

CJ Bacău 
OAR Bacău – 
Neamț 

UAT 
Stănisești 

propunere POR / AP 5.1 
PNDR / M 07 

2017-2021 

Clădiri de cult comune și sate apaținătoare 
1 Refacere biserică și construcție capelă CL Damienești UAT 

Damienești 
propunere surse proprii 

PNDR / M 07 
2017-2021 

2 Construcție biserică 
 

CL Letea Veche UAT Letea 
Veche 

propunere surse proprii 2017-2021 

3 Reabilitare biserică și capelă CL Orbeni UAT Orbeni propunere surse proprii 
PNDR / M 07 

2017-2021 

4 Construcție case de cult  CL Săucești UAT Săucești propunere surse proprii 2017-2021 
5 Refacere biserică CL Traian UAT Traian propunere surse proprii 

PNDR / M 07 
2017-2021 

Evenimente în comune și sate aparținătoare 
1 Realizarea de evenimente și expoziții 

etnografice (alaiuri, datini, obiceiuri) 
CL Agaș UAT Agaș propunere surse proprii 2017-2023 

2 Realizarea de evenimente și expoziții 
etnografice (alaiuri, datini, obiceiuri) 

CL Asău UAT Asău propunere surse proprii 2017-2023 

3 Realizarea de evenimente și expoziții 
etnografice  

CL Balcani UAT Balcani propunere surse proprii 2017-2023 

4 Festivalul internațional de muzică în 
aer liber 

CL Berești-Tazlău UAT Berești-
Tazlău 

propunere surse proprii 2017-2023 

5 Realizarea de evenimente și expoziții 
etnografice (țesături, cojocărie, lemn) 

CL Brusturoasa UAT 
Brusturoasa 

propunere surse proprii 2017-2023 

6 Realizarea de evenimente și expoziții 
etnografice  

CL Berzunți UAT Berzunți propunere surse proprii 2017-2023 

7 Expoziții ale muzeului etnografic CL Dofteana UAT 
Dofteana 

propunere surse proprii 2017-2023 

8 Realizarea de evenimente și expoziții 
etnografice (olărit, împletituti ramuri) 

CL Oituz UAT Oituz propunere surse proprii 2017-2023 

9 Realizarea de evenimente și expoziții 
etnografice (țesături, cusături, 
obiecte lemn) 

CL Prăjești UAT Prăjești propunere surse proprii 2017-2023 

10 Realizarea de evenimente și expoziții 
etnografice 

CL Răcăciuni UAT 
Răcăciuni 

propunere surse proprii 2017-2023 
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Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 4 / Obiectiv Specific 4.1. 
Obiectiv Specific 4.1:  

Asigurarea continuității și măsurilor eficace în menținerea și protecția peisajului natural integrat 
Politica 4.1: Menținerea și creșterea prudentă a diversității ecosistemelor, speciilor și a materialului cinegetic  
program proiecte pentru teritoriul 

județean 
proiecte pentru 
municipii/orașe 

proiecte pentru comune 
și sate aparținătoare 

Conservarea, protejarea și 
promovarea patrimoniului natural 

Protecția ecosistemelor 
de pădure 
 
Achiziţionarea de 
echipamente de 
laborator 
pentru monitorizarea 
stării habitatelor 
naturale 
 
Construirea de tuneluri 
în zonele în care 
investițiile în rețeaua  
rutieră DN și DJ 
impiedică migraţia 
faunei 

Construirea şi dotarea 
unui centru educațional 
pentru rezervații 
naturale 
 

Construirea 
infrastructurii 
pentru restaurarea şi 
menţinerea habitatelor 
şi a speciilor, 
observatoare și panouri 
de informare 
 

 
Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 4 / Obiectiv Specific 4.2. 

Obiectiv Specific 4.2:  
Creșterea și protejarea calității mediului înconjurător în zonele locuite 

Politica 4.2: Reducerea poluarii și a surselor de poluare:  
program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 

aparținătoare 
Creșterea suprafețelor zonelor verzi Extinderea, amenajarea și dotarea 

spațiilor publice pietonale  
 
Realizarea perdelelor de protecție  
 
Creșterea indicatorilor suprafețelor 
plantate/verzi în documentații de 
urbanism (PUG) 

Amenajarea și dotarea spațiilor publice 
pietonale 
 
Creșterea indicatorilor suprafețelor 
plantate/verzi în documentații de 
urbanism (PUG) 
 
Realizarea de investiții în dezvoltarea 
conservarea și ameliorarea viabilității 
terenurilor forestiere 

program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 
aparținătoare 

Refuncționalizarea/ reutilizarea 
terenurilor poluate prin activități 
economice/sociale 

Realizarea planurilor de acțiune privind 
decontaminarea siturilor potențial 
contaminate  
 
Decontaminarea terenurilor cu activități 
economice sistate și reintroducerea 
acestora  în circuitul economic local 

Realizarea planurilor de acțiune privind 
decontaminarea siturilor potential 
contaminate  
 
Decontaminarea terenurilor cu activități 
economice sistate și reintroducerea 
acestora în circuitul economic local 

program proiecte pentru teritoriul 
județean 

proiecte pentru 
municipii/orașe 

proiecte pentru comune 
și sate aparținătoare 

Depoluarea cursurilor de apă  Reducerea poluării, prin 
depoluarea râurilor si 
lacurilor, inclusiv actiuni 
de repopularea a 
acestora 

Reducerea poluării, prin 
depoluarea râurilor si 
lacurilor, inclusiv actiuni 
de repopularea a 
acestora 

program proiecte pentru teritoriul 
județean 

proiecte pentru 
municipii/orașe 

proiecte pentru comune 
și sate aparținătoare 

Prevenirea infestării mediului și a 
răspândirii infecto-contagioase 

 Neutralizarea deșeurilor 
de origine animală 

Neutralizarea deșeurilor 
de origine animală 
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Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 4 / Obiectiv Specific 4.3. 
Obiectiv Specific 4.3:  

Utilizarea energiei din surse regenerabile în infrastructura publică, domeniul public și clădiri 
Politica 4.3: Creșterea ponderii folosirii surselor de energie regenerabilă 
program proiecte pentru municipii/orașe proiecte pentru comune și sate 

aparținătoare 
Eficiență energetică domeniul public Realizarea de investiții în 

îmbunătățirea iluminatului public prin 
folosirea de surse cu eficiență 
energetică 
 
Dezvoltarea/completarea investițiilor 
realizate în îmbunătățirea iluminatului 
clădirilor publice prin folosirea de surse 
cu eficiență energetică 
 
Realizarea unui studiu de potențial 
privind folosirea surselor și a tipului de 
surse regenerabile în județul Bacău 

Realizarea de investiții în 
îmbunătățirea iluminatului public prin 
folosirea de surse cu eficiență 
energetică 
 
Realizarea investițiilor în extinderea 
sistemului de iluminat public din surse 
regenerabile de energie 
 
Dezvoltarea/completarea investițiilor 
realizate în îmbunătățirea iluminatului 
clădirilor publice prin folosirea de surse 
cu eficiență energetică 
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HARTA 15 - DISTRIBUTIA SPATIALA A PROIECTELOR PRIORITARE 
PROPUSE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE MEDIU 
Obiectiv Specific 4.1: Asigurarea continuității și măsurilor eficace în menținerea și protecția 
peisajului natural integrat  
Politica 4.1: Menținerea și creșterea prudentă a diversității ecosistemelor, speciilor  
 
Obiectiv Specific 4.2: Creșterea și protejarea calității mediului înconjurător în zonele 
locuite 
Politica 4.2: Reducerea poluarii și a surselor de poluare: 
 
 
 
Proiecte cu impact asupra protecției ecosistemelor de pădure per Oficiu Silvic  
OS Bacău, OS Căiuți, OS Comănești, OS Dărmănești, OS Fântânele, OS LIvezi, OS Mânăstirea Cașin, OS 
Moinești, OS Oituz, OS Sascut, OS Ciobănus, OS Târgu Ocna, OS Traian, OS Zeletin, OS Bisericesc 
Bacău 
 
 
Proiecte cu impact asupra ariilor naturale protejate: Măsuri de protejare 
Rezervaţia Naturală Nemira, Rezervaţia Naturală Izvorul Alb, Rezervaţia Naturală Măgura - Târgu 
Ocna, Rezervaţia Naturală Lacul Bălătău, Rezervaţia Naturală Buciaş, Rezervaţia Naturală Perchiu, 
Rezervaţia Naturală Pădurea Arsura, Pădurea de pini, Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul 
Lilieci, Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Bacău II, Aria de Protecţie Specială Avifaunistică 
Lacul Galbeni, Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Răcăciuni, Aria de Protecţie Specială 
Avifaunistică Lacul Berești, Tuful de la Valea Uzului, Tuful de Falcău, Cineritele de Nutaşca – Ruseni, 
Rezervaţia de arini Dofteana, Punctul fosilifer La Runc , Punctul fosilifer Cârligata, Strate tip pentru " 
Formaţiunea de Pietrosu", Puncte fosilifere în conglomeratele de Pietricica, Strate tip pentru " 
Formaţiunea de Şupan",  Calcarele cu Litothamnius 
 
 
Proiecte cu impact asupra siturilor de importantă comunitară: Măsuri de protejare 
Creasta Nemirei, Slănic Moldova, Dealul Perchiu, Măgura, Târgu Ocna, Lacurile din jurul Măscurei, 
Nemira-Lapoș, Oituz – Ojdula, Lunca Siretului Inferior, Munții Ciucului, Culmea Cucuieți, Siretul 
Mijlociu 
 
 
Proiecte cu impact asupra ariilor de protecție avifaunistică: Măsuri de protejare 
Lunca Siretului Mijlociu, Lacurile de Acumulare Buhuși – Bacău – Berești, Piatra Șoimului - Scorțeni - 
Gîrleni 
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HARTA 16 - DISTRIBUTIA SPATIALA A PROIECTELOR PRIORITARE 
PROPUSE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE MEDIU 
Obiectiv Specific 4.1: Asigurarea continuității și măsurilor eficace în menținerea și protecția 
peisajului natural integrat  
Politica 4.1: Menținerea și creșterea prudentă a diversității ecosistemelor, speciilor  
 
Obiectiv Specific 4.2: Creșterea și protejarea calității mediului înconjurător în zonele 
locuite 
Politica 4.2: Reducerea poluarii și a surselor de poluare: 
 
 
Proiecte cu impact  asupra calității mediului din municipii și orașe: spații verzi 
Creșterea spațiilor verzi: Bacau, Moinesti, Onesti Buhusi, Comanesti, Darmanesti, Slanic Moldova, 
Tirgu Ocna 
 
Proiecte cu impact asupra calității mediului din municipii și orașe -Decontaminare situri 
contaminate (nr situri) 
Bacău (3), Onești (3), Comănești (8), Dărmănești (4), Moinești (22), Slănic Moldova (1),  
 
 
Proiecte cu impact asupra calității mediului din comune și sate aparținătoare - Decontaminare 
situri contaminate (nr situri) 
Agăș, Asău (2), Dealul Morii (1), Dofteana (3), Filipești (1), Ghimeș Făget, Glăvănești (1), Letea Veche 
(1), Magirești (1), Nicolae Bălcescu (1), Oituz (5), Pârjol (2), Răcăciuni (1), Racova (1), Sascut (1), 
Scorțeni (2), Solont (4), Stefan cel Mare (1), Tamași (1), Urechești, Zemeș (27) 
(sursa informațiilor siturilor contaminate prin activități antropice: ANPM-Raport privind starea 
mediului din județul bacău, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă: Proiectele  vizând protecția  și creșterea spațiilor verzi din municipii și orașe sunt cuprinse in 
SIDU realizate de aceste UAT-uri 
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Proiectele prioritare pentru Obiectivul Strategic 4 / Obiectiv Specific 4.1. 
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Titlul proiectului 

Responsabili 
formulare 
cerere de 
finanțare 

Amplasare 
proiectului 

(UAT) 

Maturitatea 
proiectelor 

Sursa de 
finanțare 

Perioada 
de realizare 

Obiectiv Specific 4.1: Asigurarea continuității și măsurilor eficace în menținerea și protecția peisajului natural integrat 
Politica 4.1: Menținerea și creșterea prudentă a diversității ecosistemelor, speciilor și a materialului cinegetic 
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1 Construcția unui Biopark ( compex de 
specii și habitate)  

Consiliul 
Judeţean 
Bacău, 
Complexul 
Muzeal de 
Ştiinţele 
Naturii “Ion 
Borcea” 

UAT Hemeiuș propunere buget local 
PNDR 
 

2017 - 2023 

2 Măsuri de protecție a rezervației 
naturale Nemira 

 administratori 
ai rezervației 
naturale 

Nemira propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

3 Măsuri de protecție a rezervației 
naturale Izvorul Alb 

administratori 
ai rezervației 
naturale 

Izvorul Alb propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

4 Măsuri de protecție a rezervației 
naturale Măgura 

administratori 
ai rezervației 
naturale 

Măgura - 
Târgu Ocna 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

5 Măsuri de protecție a rezervației 
naturale Lacul Bălătău 

administratori 
ai rezervației 
naturale 

Lacul Bălătău propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

6 Măsuri de protecție a rezervației 
naturale Buciaș 

administratori 
ai rezervației 
naturale 

Buciaș propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

7 Măsuri de protecție a rezervației 
naturale Perchiu 

administratori 
ai rezervației 
naturale 

Perchiu propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

8 Măsuri de protecție a rezervației 
naturale Pădurea Arsura 

administratori 
ai rezervației 
naturale 

Pădurea 
Arsura 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

9 Măsuri de protecție a rezervației 
naturale Pădurea de pini 

administratori 
ai rezervației 
naturale 

Pădurea de 
pini 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

10 Măsuri de protecție a rezervației 
naturale Dofteana 

administratori 
ai rezervației 
naturale 

Dofteana propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

11 Măsuri de protecție a formațiunilor 
geologice Tuful de la Valea Uzului 

administratori 
ai rezervației 
naturale 

Tuful de la 
Valea Uzului 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

12 Măsuri de protecție a formațiunilor 
geologice Tuful de Falcău 

administratori 
ai rezervației 
naturale 

Tuful de 
Falcău 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

13 Măsuri de protecție a formațiunilor 
geologice Cineritele de Nutaşca – 
Ruseni 

administratori 
ai rezervației 
naturale 

Cineritele de 
Nutaşca – 
Ruseni 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

14 Măsuri de protecție a formațiunilor 
geologice Punctul fosilifer La Runc 

administratori 
ai rezervației 
naturale 

Punctul 
fosilifer La 
Runc 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

15 Măsuri de protecție a formațiunilor 
geologice Punctul fosilifer Cârligata 

administratori 
ai rezervației 
naturale 

Punctul 
fosilifer 
Cârligata 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

16 Măsuri de protecție a formațiunilor 
geologice Puncte fosilifere în 
conglomerate de Pietricica 

administratori 
ai rezervației 
naturale 

Puncte 
fosilifere în 
conglomerate 
de Pietricica 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

17 Măsuri de protecție a formațiunilor 
geologice Strate tip pentru " 
Formaţiunea de Pietrosu 

administratori 
ai rezervației 
naturale 

Strate tip 
pentru " 
Formaţiunea 
de Pietrosu 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

18 Măsuri de protecție a formațiunilor 
geologice Strate tip pentru " 
Formaţiunea de Şupan" 

administratori 
ai rezervației 
naturale 

Strate tip 
pentru " 
Formaţiunea 
de Şupan" 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 



Etapa B: Elaborarea STRATEGIEI și a mecanismelor de monitorizare 

70 
IHS Romania / iunie 2017 

 

O
bi

ec
tiv

 S
tr

at
eg

ic
 4

 - 
Co

ns
ol

id
ar

ea
 m

an
ag

em
en

tu
lu

i ș
i a

 m
ijl

oa
ce

lo
r d

e 
pr

ot
ej

ar
e 

a 
m

ed
iu

lu
i n

at
ur

al
 

19 Măsuri de protecție a formațiunilor 
geologice Calcarele cu Litothamnius 

administratori 
ai rezervației 
naturale 

Calcarele cu 
Litothamnius 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

20 Măsuri de protecție specială 
avifaunistică  Lacul Lilieci 

administratori 
ai ariei 
naturale 

Lacul Lilieci propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

21 Măsuri de protecție specială 
avifaunistică  Lacul Bacău II 

administratori 
ai ariei 
naturale 

Lacul Bacău II propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

22 Măsuri de protecție specială 
avifaunistică  Lacul Galbeni 

administratori 
ai ariei 
naturale 

Lacul Galbeni propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

23 Măsuri de protecție specială  
avifaunistică Lacul Răcăciuni 

administratori 
ai ariei 
naturale 

Lacul 
Răcăciuni 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

24 Măsuri de protecție specială 
avifaunistică Lacul Berești 

administratori 
ai ariei 
naturale 

 Lacul Berești propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

25 Măsuri de protecție a siturilor de 
importantă comunitară Creasta Nemirei 

administratori 
ai ariei 
naturale 

Creasta 
Nemirei 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

26 Măsuri de protecție a siturilor de 
importantă comunitară Munții Ciucului 

administratori 
ai ariei 
naturale 

Munții 
Ciucului 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

27 Măsuri de protecție a siturilor de 
importantă comunitară Culmea Cucuieți 

administratori 
ai ariei 
naturale 

Culmea 
Cucuieți 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

28 Măsuri de protecție a siturilor de 
importantă comunitară Slănic Moldova 

administratori 
ai ariei 
naturale 

Slănic 
Moldova 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

29 Măsuri de protecție a siturilor de 
importantă comunitară Dealul Perchiu 

administratori 
ai ariei 
naturale 

Dealul Perchiu propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

30 Măsuri de protecție a siturilor de 
importantă comunitară Măgura 

administratori 
ai ariei 
naturale 

Măgura - 
Târgu Ocna 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

31 Măsuri de protecție a siturilor de 
importantă comunitară Lacurile 
Măscurei- Nemira-Lapoș, Oituz – Ojdula 

administratori 
ai ariei 
naturale 

Lacurile 
Măscurei- 
Nemira-Lapoș, 
Oituz – Ojdula 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

32 Măsuri de protecție a siturilor de 
importantă comunitară Lunca Siretului 
Inferior 

 Lunca Siretului 
Inferior 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

33 Măsuri de protecție a siturilor de 
importantă comunitară Siretul Mijlociu 

administratori 
ai ariei 
naturale 

Siretul 
Mijlociu 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

34 Măsuri de protecție a ariilor 
avifaunistice Lunca Siretului Mijlociu 

administratori 
ai ariei 
naturale 

Lunca Siretului 
Mijlociu 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

35 Măsuri de protecție a ariilor 
avifaunistice Lacurile de Acumulare 
Buhuși – Bacău – Berești, Piatra 
Șoimului - Scorțeni - Gîrleni 
 

administratori 
ai ariei 
naturale 

Lacurile de 
Acumulare 
Buhuși – 
Bacău – 
Berești, Piatra 
Șoimului - 
Scorțeni - 
Gîrleni 

propunere surse proprii 
POIM 

2017 - 2023 

Obiectiv Specific 4.2: Creșterea și protejarea calității mediului înconjurător în zonele locuite 
Politica 4.2: Reducerea poluarii și a surselor de poluare: 

Municipii și orașe 
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1 Amenajarea și dotarea spațiilor publice 
pietonale conform conținut SIDU 

CL Bacău, 
Moinești, 
Onești, Buhuși, 
Comănesti, 
Dărmănești, 
Slănic 
Moldova, 
Târgu Ocna 

UAT Bacău, 
Moinești, 
Onești, 
Buhuși, 
Comănesti, 
Dărmănești, 
Slănic 
Moldova, 
Târgu Ocna 

propunere POR / AP 4 
POR / AP 5 

2017 - 2023 
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2 Decontaminarea terenurilor poluate 
conform conform conținut SIDU 

CL Bacău, 
Onești 
Comănești, 
Dărmănești 
Moinești, 
Slănic Moldova 

CL Bacău, 
Onești 
Comănești, 
Dărmănești 
Moinești, 
Slănic 
Moldova 

propunere POR / AP 4 
POIM 

2017 - 2023 

3 Realizarea iluminat public conform 
conținut SIDU 

CL Bacău, 
Onești 
Comănești, 
Dărmănești 
Moinești, 
Slănic Moldova 

UAT Bacău, 
Onești 
Comănești, 
Dărmănești 
Moinești, 
Slănic 
Moldova 

propunere POR / AP 3 
POR / AP 4 
 

2017 - 2023 

4 Realizarea de investiții în dezvoltarea 
conservarea și ameliorarea viabilității 
terenurilor forestiere 

OS Bacău 
 

UAT  Bacău propunere Fondul de 
Mediu 

2017 - 2023 

5 Realizarea de investiții în dezvoltarea 
conservarea și ameliorarea viabilității 
terenurilor forestiere 

OS Comănești UAT 
Comănești 

propunere Fondul de 
Mediu 

2017 - 2023 

6 Realizarea de investiții în dezvoltarea 
conservarea și ameliorarea viabilității 
terenurilor forestiere 

OS Dărmănești UAT 
Dărmănești 

propunere Fondul de 
Mediu 

2017 - 2023 

7 Realizarea de investiții în dezvoltarea 
conservarea și ameliorarea viabilității 
terenurilor forestiere 

OS Moinești UAT Moinești propunere Fondul de 
Mediu 

2017 - 2023 

8 Realizarea de investiții în dezvoltarea 
conservarea și ameliorarea viabilității 
terenurilor forestiere 

OS Târgu Ocna UAT Târgu 
Ocna 

propunere Fondul de 
Mediu 

2017 - 2023 

Comune și sate aparținătoare 
1 Amenajarea și dotarea spațiilor publice 

pietonale 
CL zone rurale UAT zone 

rurale 
propunere PNDR / M 07 

PNDL 
2017 - 2023 

2 Realizarea de investiții în dezvoltarea 
conservarea și ameliorarea viabilității 
terenurilor forestiere 

OS Ciobănuș 
 

UAT Asău propunere PNDR/M 08 2017 - 2023 

3 Realizarea de investiții în dezvoltarea 
conservarea și ameliorarea viabilității 
terenurilor forestiere 

OS Căiuți 
 

UAT Căiuți propunere PNDR/M 08 2017 - 2023 

4 Realizarea de investiții în dezvoltarea 
conservarea și ameliorarea viabilității 
terenurilor forestiere 

OS Fîntînele 
 

UAT Gîrleni propunere PNDR/M 08 2017 - 2023 

5 Realizarea de investiții în dezvoltarea 
conservarea și ameliorarea viabilității 
terenurilor forestiere 

OS Livezi 
 

UAT Livezi propunere PNDR/M 08 2017 - 2023 

6 Realizarea de investiții în dezvoltarea 
conservarea și ameliorarea viabilității 
terenurilor forestiere 

OS Mânăstirea 
Cașin  
 

UAT 
Mânăstirea 
Cașin 

propunere PNDR/M 08 2017 - 2023 

7 Realizarea de investiții în dezvoltarea 
conservarea și ameliorarea viabilității 
terenurilor forestiere 

OS Oituz 
 

UAT Oituz propunere PNDR/M 08 2017 - 2023 

8 Realizarea de investiții în dezvoltarea 
conservarea și ameliorarea viabilității 
terenurilor forestiere 

OS Sascut 
 

UAT Sascut propunere PNDR/M 08 2017 - 2023 

9 Realizarea de investiții în dezvoltarea 
conservarea și ameliorarea viabilității 
terenurilor forestiere 

OS Traian 
 

UAT Traian propunere PNDR/M 08 2017 - 2023 

10 Realizarea de investiții în dezvoltarea 
conservarea și ameliorarea viabilității 
terenurilor forestiere 

OS Zeletin 
 

UAT 
Răchitoasa 

propunere PNDR/M 08 2017 - 2023 

11 Reducerea poluării, prin depoluarea 
râurilor si lacurilor, inclusiv acțiuni de 
repopularea a acestora 

CL Mărgineni UAT 
Mărgineni 

propunere PNDR / M 06 
POPAM 

2017 - 2023 

12 Decontaminarea terenurilor poluate CL Asău UAT Asău propunere POIM 2017 - 2023 
13 Decontaminarea terenurilor poluate CL Agăș UAT Agăși propunere POIM 2017 - 2023 
14 Decontaminarea terenurilor poluate CL Dealul Morii  UAT Dealul 

Morii  
propunere POIM 2017 - 2023 

15 Decontaminarea terenurilor poluate CL Dofteana UAT Dofteana propunere POIM 2017 - 2023 
16 Decontaminarea terenurilor poluate CL Filipești UAT Filipești propunere POIM 2017 - 2023 
17 Decontaminarea terenurilor poluate CL Ghimeș 

Făget 
UAT Ghimeș 
Făget 

propunere POIM 2017 - 2023 
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18 Decontaminarea terenurilor poluate CL Glăvănești UAT 
Glăvănești 

propunere POIM 2017 - 2023 

19 Decontaminarea terenurilor poluate CL Letea Veche  UAT Letea 
Veche  

propunere POIM 2017 - 2023 

20 Decontaminarea terenurilor poluate CL Măgirești UAT Magirești propunere POIM 2017 - 2023 
21 Decontaminarea terenurilor poluate CL Nicolae 

Bălcescu  
UAT Nicolae 
Bălcescu  

propunere POIM 2017 - 2023 

22 Decontaminarea terenurilor poluate CL Oituz UAT Oituz propunere POIM 2017 - 2023 
23 Decontaminarea terenurilor poluate CL Pârjol  UAT Pârjol  propunere POIM 2017 - 2023 
24 Decontaminarea terenurilor poluate CL Răcăciuni  UAT Răcăciuni  propunere POIM 2017 - 2023 
25 Decontaminarea terenurilor poluate CL Racova UAT Racova propunere POIM 2017 - 2023 
26 Decontaminarea terenurilor poluate CL Sascut UAT Sascut propunere POIM 2017 - 2023 
27 Decontaminarea terenurilor poluate CL Scorțeni UAT Scorțeni propunere POIM 2017 - 2023 
28 Decontaminarea terenurilor poluate CL Solonț UAT Solont propunere POIM 2017 - 2023 
29 Decontaminarea terenurilor poluate CL Stefan cel 

Mare  
UAT Stefan cel 
Mare  

propunere POIM 2017 - 2023 

30 Decontaminarea terenurilor poluate CL Tamași UAT Tamași propunere POIM 2017 - 2023 
312 Decontaminarea terenurilor poluate CL Urechești  UAT Urechești propunere POIM 2017 - 2023 
32 Decontaminarea terenurilor poluate CL Zemeș UAT Zemeș propunere  2017 - 2023 

Obiectiv Specific 4.3: Utilizarea energiei din surse regenerabile în infrastructura publică, domeniul public și clădiri POIM 
Politica 4.3: Creșterea ponderii folosirii surselor de energie regenerabilă 
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Comune și sate aparținătoare 
1 Iluminat stradal CL Gura Văii UAT Gura Văii propunere PNDL 2017-2023 
2 Iluminat stradal CL Luizi 

Călugăra 
UAT Luizi 
Călugăra 

propunere PNDL 2017-2023 

3 Iluminat stradal CL Pîrgărești UAT Pîrgărești propunere PNDL 2017-2023 
4 Iluminat stradal CL Prăjești UAT Prăjești propunere PNDL 2017-2023 
5 Iluminat stradal CL Sărata UAT Sărata propunere PNDL 2017-2023 
6 Iluminat stradal CL Solonț UAT Solonț propunere PNDL 2017-2023 
7 Iluminat stradal CL Urechești UAT Urechești propunere PNDL 2017-2023 
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Tipuri de proiecte pentru Obiectivul Strategic 4 / Obiectiv Specific 4.4. 
Obiectiv Specific 4.4:  

Prevenirea și intervenția eficace necesară prevenirii și rezolvarea situațiilor de risc de mediu 
Politica 4.4: Mărirea capacității de rezistență a UAT-uri la calamități naturale 
program proiecte pentru teritoriul 

județean 
proiecte pentru 
municipii/orașe 

proiecte pentru comune 
și sate aparținătoare 

Măsuri de prevenire și protecție 
(inundații,alunecări de teren, incendii, 
înzăpeziri, cutremur) 

Realizarea de investiții 
pentru prevenirea 
situațiilor de urgență 
(baraje, diguri)  
 
Impadurirea zonelor cu 
un grad ridicat de 
eroziune  
 
Dotarea cu utilaje și 
echipamente pentru 
preîntâmpinarea și 
intervenția în situații de 
urgență (ISU și SMURD) 
 
Pregătirea planurilor de 
supraveghere a siturilor 
protejate, cu măsuri de 
prevenire a riscurilor la 
inundaţii şi incendii 

Dotarea cu utilaje și 
echipamente pentru 
preîntâmpinarea și 
intervenția în situații de 
urgență 
 
Realizarea unor sisteme 
de avertizare-alarmare 
sonoră a populatiei si a 
obiectivelor din zonele 
potential afectate 
 

Dotarea cu utilaje 
echipamente pentru 
preîntâmpinarea și 
intervenția în situații de 
urgență  
 
Creare de perdele 
forestiere de protectie a 
terenurilor agricole 
 
Realizarea unor sisteme 
de avertizare-alarmare 
sonora a populatiei si a 
obiectivelor din zonele 
potential afectate 
 
Extinderea și 
retehnologizarea 
sistemelor de irigatii 
pentru reducerea secetei 

program proiecte pentru teritoriul 
județean 

proiecte pentru 
municipii/orașe 

proiecte pentru comune 
și sate aparținătoare 

Informarea și publicitate Pregătirea materialelor 
de informare şi 
publicitate pentru ariile 
protejate și a situațiilor 
de risc 
 
Realizarea programelor 
de formare pt. cetățeni 
privind proceduri de 
combatere a efectelor 
dezastrelor și a 
modurilor de 
comportament în timpul 
și după calamități 

Pregătirea materialelor 
de informare şi 
publicitate pentru ariile 
protejate  
 
Implicarea comunităților 
în realizarea planurilor 
de măsuri privind zonele 
protejate și a celor de 
prevenire a riscurilor 
naturale 
 
Realizarea programelor 
de formare pt. cetățeni 
privind proceduri de 
combatere a efectelor 
dezastrelor și a 
modurilor de 
comportament în timpul 
și după calamități 

Pregătirea materialelor 
de informare şi 
publicitate pentru ariile 
protejate  
 
Implicarea comunităților 
în realizarea planurilor 
de măsuri privind zonele 
protejate și a celor de 
prevenire a riscurilor 
naturale 
 
Realizarea programelor 
de formare pt. cetățeni 
privind  proceduri de 
combatere a efectelor 
dezastrelor și a 
modurilor de 
comportament în timpul 
și după calamități 
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HARTA 17 - DISTRIBUTIA SPATIALA A PROIECTELOR PROPUSE PENTRU 
PREVENIREA/COMBATEREA SITUAȚIILOR DE RISC  
Obiectiv Specific 4.4: Prevenirea și intervenția eficace necesară prevenirii și rezolvarea 
situațiilor de risc de mediu 
Politica 4.4: Mărirea capacității de rezistență a UAT-uri la calamități naturale  
 
 
 
Proiecte cu impact asupra combaterea efectelor calamităților naturale (investiții în lucrări de 
protecție și echipamente specifice) 
 
1. Proiecte cu impact asupra regularizări albii râuri/pârâu:  
Buhoci, Faraoani, Hemeiuș, Măgura, Mărgineni, Orbeni, Răcăciuni 
 
 
2. Proiecte cu impact asupra eroziune de suprafață:  
Ardeoani, Dealu Morii, Găiceana, Motoşeni, Onceşti, Vultureni, Plopana, Filipești, Stănişeşti 
 
 
3. Proiecte cu impact asupra alunecărilor de teren:  
Agăş, Brusturoasa, Comăneşti, Dărmăneşti, Balcani, Berzunţi, Bârsăneşti, Căiuţi, Răcăciuni 
 
 
4. Proiecte cu impact asupra terenurilor inundabile:  
Filipeşti, Negri, Traian, Buhoci, Săuceşti, Letea Veche, Gârleni, Urecheşti, Răchitoasa 
 
5. Proiecte cu impact asupra eroziunii în adâncime:  
Găiceana, Agăş, Brusturoasa, Asău, Bârsăneşti, Podu Turcului, Răchitoasa, Stanișești, Vultureni  
 
 
6. Proiecte cu impact asupra reabilitării/decolmatării sistemelor de irigație:  
Damienești, Itești, Negri, Prăjești, Săucești, Traian 
 
 
7. Proiecte cu impact asupra formelor de avertizarea/alarmare la calamități: 
Buhoci, Faraoani, Filipești, Gârleni, Hemeiuș, Letea Veche, Măgura, Mărgineni, Negri, Orbeni, 
Răcăciuni, Săucești, Stănişeşti, Răchitoasa, Traian, Urechești 
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Proiecte prioritare pentru Obiectivul Strategic 4 / Obiectiv Specific 4.4. 

 Titlul proiectului 

Responsabili 
formulare 
cerere de 
finanțare 

Amplasare 
proiectului 

(UAT) 

Maturitatea 
proiectelor 

Sursa de 
finanțare 

Perioada 
de realizare 

Obiectiv Specific 4.4: Prevenirea și intervenția eficace necesară prevenirii și rezolvarea situațiilor de risc de mediu 
Politica 4.4: Mărirea capacității de rezistență a UAT-uri la calamități naturale 
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Municipii și Orașe 
1 Stopare / prevenire alunecări de teren 

SIDU conține lista proiectelor  
CL Comănești UAT 

Comănești 
propunere POIM 2017 - 2023 

2 Stopare / prevenire alunecări de teren 
SIDU conține lista proiectelor 

CL Dărmănești UAT 
Dărmănești 

propunere POIM 2017 - 2023 

Comune și sate aparținătoare 
1 Indiguire râu Siret (Dospinești-Coteni) Apele Române 

CJ Bacău 
CL Buhoci 

UAT Buhoci propunere POIM 2017 - 2023 

2 Indiguiri pârâu Valea de Sus Apele Române 
CJ Bacău 
CL Faraoani 

UAT Faraoani propunere POIM 2017 - 2023 

3 Indiguiri pârâu Negel Apele Române 
CJ Bacău  
CL Măgura  

UAT Măgura propunere POIM 2017 - 2023 

4 Regularizarea pârâu Scurta și Orbeni Apele Române 
CJ Bacău 
CL Orbeni 

UAT Orbeni propunere POIM 2017 - 2023 

5 Regularizare torent Cornătel CJ Bacău 
CL Răcăciuni 

UAT Răcăciuni propunere POIM 2017 - 2023 

6 Combaterea eroziunii de suprafață CL Ardeoani UAT Ardeoani propunere POIM 2017 - 2023 
7 Combaterea eroziunii de suprafață CL Dealul Morii UAT Dealul 

Morii 
propunere POIM 2017 - 2023 

8 Combaterea eroziunii de suprafață CL Filipești UAT Filipești propunere POIM 2017 - 2023 
9 Combaterea eroziunii de suprafață CL Găiceana UAT Găiceana propunere POIM 2017 - 2023 
10 Combaterea eroziunii de suprafață CL Motoșeni UAT Motoșeni propunere POIM 2017 - 2023 
11 Combaterea eroziunii de suprafață CL Oncești UAT Oncești propunere POIM 2017 - 2023 
12 Combaterea eroziunii de suprafață CL Plopana CL Plopana propunere POIM 2017 - 2023 
13 Combaterea eroziunii de suprafață CL Stănișesti UAT Stănișesti propunere POIM 2017 - 2023 
14 Combaterea eroziunii de suprafață CL Vultureni UAT Vultureni propunere POIM 2017 - 2023 
15 Stopare / prevenire alunecări de teren CL Agăș UAT Agăș propunere POIM 2017 - 2023 
16 Stopare / prevenire alunecări de teren CL Balcani UAT Balcani propunere POIM 2017 - 2023 
17 Stopare / prevenire alunecări de teren CL Bârsănești UAT 

Bârsănești 
propunere POIM 2017 - 2023 

18 Stopare / prevenire alunecări de teren CL Berzunți UAT Berzunți propunere POIM 2017 - 2023 
19 Stopare / prevenire alunecări de teren CL Brusturoasa UAT 

Brusturoasa 
propunere POIM 2017 - 2023 

20 Stopare / prevenire alunecări de teren CL Căiuți UAT Căiuți propunere POIM 2017 - 2023 
21 Stopare / prevenire alunecări de teren CL Răcăciuni UAT Răcăciuni propunere POIM 2017 - 2023 
22 Prevenire eroziuni în adâncime CL Agăși UAT Agăși propunere POIM 2017 - 2023 
23 Prevenire eroziuni în adâncime CL Asău UAT Asău propunere POIM 2017 - 2023 
24 Prevenire eroziuni în adâncime CL Bârsănești UAT 

Bârsănești 
propunere POIM 2017 - 2023 

25 Prevenire eroziuni în adâncime CL Brusturoasa UAT 
Brusturoasa 

propunere POIM 2017 - 2023 

26 Prevenire eroziuni în adâncime CL Găiceana UAT Găiceana propunere POIM 2017 - 2023 
27 Prevenire eroziuni în adâncime CL Podu 

Turcului 
UAT Podu 
Turcului 

propunere POIM 2017 - 2023 

28 Prevenire eroziuni în adâncime CL Rachitoasa UAT 
Rachitoasa 

propunere POIM 2017 - 2023 

29 Prevenire eroziuni în adâncime CL Stănișești UAT Stănișești propunere POIM 2017 - 2023 
30 Prevenire eroziuni în adâncime CL Vultureni UAT Vultureni propunere POIM 2017 - 2023 
31 Reabilitare/decolmatare sisteme de 

irigație  
CL Dămienești UAT 

Dămienești 
propunere PNDR / M 16 2017 - 2023 

32 Reabilitare/decolmatare sisteme de 
irigație  

CL Itești UAT Itești propunere PNDR / M 16 2017 - 2023 

33 Reabilitare/decolmatare sisteme de 
irigație  

CL Negri UAT Negri propunere PNDR / M 16 2017 - 2023 

34 Reabilitare/decolmatare sisteme de 
irigație  

CL Prăjești UAT Prăjești propunere PNDR / M 16 2017 - 2023 

35 Reabilitare/decolmatare sisteme de 
irigație  

CL Săucești UAT Săucești propunere PNDR / M 16 2017 - 2023 
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36 Reabilitare/decolmatare sisteme de 
irigație  

CL Traian UAT Traian propunere PNDR / M 16 2017 - 2023 

37 Imbunătățiri funciare – terenuri 
inundabile 

CL Buhoci UAT Buhoci propunere POIM 2017 - 2023 

38 Imbunătățiri funciare – terenuri 
inundabile 

CL Filipești UAT Filipești propunere POIM 2017 - 2023 

39 Imbunătățiri funciare – terenuri 
inundabile 

CL Gârleni UAT Gârleni propunere POIM 2017 - 2023 

40 Imbunătățiri funciare – terenuri 
inundabile 

CL Letea Veche UAT Letea 
Veche 

propunere POIM 2017 - 2023 

41 Imbunătățiri funciare – terenuri 
inundabile 

CL Negri UAT Negri propunere POIM 2017 - 2023 

42 Imbunătățiri funciare – terenuri 
inundabile 

CL Răchitoasa UAT 
Răchitoasa 

propunere POIM 2017 - 2023 

43 Imbunătățiri funciare – terenuri 
inundabile 

CL Săucești UAT Săucești propunere POIM 2017 - 2023 

44 Imbunătățiri funciare – terenuri 
inundabile 

CL Traian UAT Traian propunere POIM 2017 - 2023 

45 Imbunătățiri funciare – terenuri 
inundabile 

CL Urechești UAT Urechești propunere POIM 2017 - 2023 
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Tipuri de proiecte propuse pentru Obiectiv Strategic 5 / Obiectiv Specific 5.1. 
Obiectiv Specific 5.1:  

Imbunătățirea managementului public 
Politica 5.1: Organizarea instituțională pentru susținerea dezvoltării economice și sociale 
program proiecte pentru Consiliul 

județean 
proiecte pentru 
municipii/orașe 

proiecte pentru  comune 
și sate aparținătoare 

Forme instituționale de susținerea a 
formulării și implementării de politici 
economice 

Realizarea unei forme de 
parteneriat cu obiect de 
activitate Dezvoltarea 
Economică a județului 
 
Formularea pachetului 
de facilități pt atragerea 
forțeide muncă cu 
precădere din diaspora 
 
Realizarea sistemului 
integrat IT pentru 
gestionarea 
beneficiarilor serviciilor 
sociale 
 
Realizarea sistemlui 
integrat IT de operare și 
management al 
informațiilor privind 
utilizatorii de servicii de 
salubritate cu accesare și 
securizare date 
individuale  
 
Consolidare capacitate 
de coordonare și 
implementare a 
proiectelor județene și 
de sprijin pentru UAT din 
zonele rurale  

Consolidarea capacității 
de implementare a 
proiectelor 
 
Formularea unui pachet 
de facilități pentru 
atragerea de forță de 
muncă cu precădere din 
diaspora 
 
Formarea rețelei de 
lucrători comunitari 
(asistenți sociali, 
medicali, mediatori etc.) 
 
Rețea educațională 
pentru reducerea 
abandonului școlar 

Consolidarea capacității 
de implementare a 
proiectelor 
 
Formularea unui pachet 
de facilități pentru 
atragerea de forță de 
muncă cu precădere din 
diaspora 
 
Formarea rețelei de 
lucrători comunitari 
(asistenți sociali, 
medicali, mediatori etc.) 
 
Rețea educațională 
pentru reducerea 
abandonului școlar 
 
 

program proiecte pentru Consiliul 
județean 

proiecte consilii locale 
municipii/orașe 

proiecte pentruconsilii 
locale comune și sate 
aparținătoare 

Politici de terenuri și documentații de 
amenajare a teritoriului și urbanism 

Reactualizare PATJ 
 
Inventarierea 
terenurilor/clădirilor 
aflate în domeniul public 
și privat al UAT 

Realizare/actualizare 
PUG 
 
Inventarierea 
terenurilor/clădirilor 
aflate în domeniul public 
și privat al UAT 

Punerea în aplicare a 
strategiilor de dezvoltare 
locală 
 
Realizare/actualizare 
PUG 
 
Inventarierea 
terenurilor/clădirilor 
aflate în domeniul public 
și privat al UAT 
 
Intocmirea cadastrului 
general 

program proiecte pentru Consiliul 
județean 

proiecte consilii locale 
municipii/orașe 

proiecte pentruconsilii 
locale comune și sate 
aparținătoare 

Creșterea capacității operaționale Curs în domeniul 
managementului 
patrimoniului construit, 
aflat în proprietate 
publică 

Curs în domeniul 
managementului 
patrimoniului construit, 
aflat în proprietate 
publică 

Curs în domeniul 
managementului 
patrimoniului construit, 
aflat în proprietate 
publică 
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Curs în domeniul 
managementul 
implementării și 
monitorizării 
strategiilor/proiectelor 
de dezvoltare 
 
Curs în domeniul 
implementării 
reglementărilor cuprinse 
în documentațiile de 
urbanism 
 
Curs / ghid privind forme 
de justiție în care sunt 
implicați copii (forme de 
investigare, procedee de 
audiere etc.) 
 
Consiliere pentru elevi 
pentru dezvoltarea lor 
profesională 

Curs în domeniul 
managementul 
implementării și 
monitorizării strategiilor 
/proiectelor de 
dezvoltare 
 
Curs în domeniul 
implementării 
reglementărilor cuprinse 
în documentațiile de 
urbanism 
 
Curs de formare pentru 
lucrătorii comunitari 

Curs în domeniul 
managementul 
implementării și 
monitorizării strategiilor 
/proiectelor de 
dezvoltare 
 
Curs în domeniul 
implementării 
reglementărilor cuprinse 
în documentațiile de 
urbanism 
 
Curs de formare pentru 
lucrătorii comunitari 

 
Tipuri de proiecte pentru Obiectiv Strategic 5 / Obiectiv Specific 5.2. 

Obiectiv Specific 5.2: 
Obiectiv specific 5.2: Dezvoltarea mijloacelorde comunicare și de implicare a membrilor comunităților în 

procesul de luare a deciziilor  
Politica 5.2: Dezvoltarea mijloacelor de consultare și de implicare a comunităților în procesul de luare a deciziilor 
program proiecte pentru consiliul 

județean 
proiecte consilii locale 
municipii/orașe 

proiecte pentruc onsilii 
locale comune și sate 
aparținătoare 

Pregătirea prin programe de formare Curs în domeniul 
prevenirii și gestionării 
riscurilor naturale 
 
Realizarea ghid privind 
modul de informare, 
consultare și implicare a 
membrilor comunităților 
locale în realizarea 
politicilor publice și a 
instrumentelor urbanism  
amenajarea teritoriului 
 
Curs în domeniul 
metodelor și tehnicilor 
de comunicare cu 
comunitățile locale 
 
Curs în domeniul 
implementării 
reglementărilor cuprinse 
în documentațiile de 
urbanism 
 
Curs / ghid privind forme 
de justiție în care sunt 
implicați copi (forme de 
investigare, procedee de 
audiere etc.) 

Curs în domeniul 
metodelor și tehnicilor 
de comunicare cu 
comunitățile locale 
 
Curs în domeniul 
gestionării serviciilor de 
salubritate 
 
Curs în domeniul 
implementării 
reglementărilor cuprinse 
în documentațiile de 
urbanism 
 
Curs de igienă personală 
(ex. pentru preșcolari și 
școlari) 

Curs în domeniul 
prevenirii și gestionării 
riscurilor naturale 
 
Curs în domeniul 
gestionării serviciilor de 
salubritate 
 
Curs în domeniul 
metodelor și tehnicilor 
de comunicare cu 
comunitățile locale 
 
Curs în domeniul 
implementării 
reglementărilor cuprinse 
în documentațiile de 
urbanism 
 
Curs de igienă personală 
(ex. pentru preșcolari și 
școlari) 
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Proiecte prioritare pentru Obiectivul Strategic 5 / Obiectiv Specific 5.1. / 5.2. 
 Titlul proiectului 

Responsabili 
formulare 
cerere de 
finanțare 

Amplasare 
proiectului 

(UAT) 

Maturitatea 
proiectelor 

Sursa de 
finanțare 

Perioada 
de realizare 

Obiectiv Specific 5.1: Imbunătățirea managementului public 
Politica 5.1: Organizarea instituțională pentru susținerea dezvoltării economice și sociale 
Obiectiv specific 5.2: Dezvoltarea mijloacelorde comunicare și de implicare a membrilor comunităților în procesul de luare a deciziilor 
Politica 5.2: Dezvoltarea mijloacelor de consultare și de implicare a comunităților în procesul de luare a deciziilor 
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Consiliul Județean 
1 Realizarea parteneriatului 

organizațional cu obiect de activitate 
Dezvoltarea Economică 

CJ Bacău 
 

UAT Bacău propunere POCA 2017 - 2020 

2 Formularea unui pachet de facilități 
pentru atragerea de forță de muncă cu 
precădere din diaspora 

CJ Bacău UAT Bacău propunere POCA 2017 - 2020 

3 Dezvoltarea competenţelor de analiză, 
diagnostic şi planificare strategică în 
rândul angajaţilor din administraţia 
publică locală şi IMM din Regiunea NE 

Universitatea 
”George 
Bacovia” 
Bacău 

Toate UAT-
urile din județ 

propunere  2017 - 2020 

4 Eficientizarea sistemelor informatice din 
administraţia locală şi IMM din 
Regiunea NE prin introducerea 
sistemelor OPEN SOURCE. 

Universitatea 
”George 
Bacovia” 
Bacău 

Toate UAT-
urile din județ 

propunere  2017 - 2020 

5 Realizarea sistemului integrat IT pentru 
gestionarea beneficiarilor de servicii 
sociale 

CJ Bacău UAT Bacău propunere POCA 2017 - 2020 

6 Inființarea biroului Dezinsecție – 
dezinfecție – Deratizare în cadrul 
Direcției Județene de Sănătate Publică 

DJSP Bacău UAT Bacău propunere POCA 2017 - 2020 

7 Consolidare capacitate de coordonare și 
implementare a proiectelor județene și 
de sprijin pentru consiliile locale din 
zonele rurale 

CJ Bacău UAT Bacău propunere POCA 2017 - 2020 

8 Curs în domeniul managementul 
implementării și monitorizării 
strategiilor/proiectelor de dezvoltare 

CJ Bacău UAT Bacău propunere POCA 2017 - 2020 

9 Realizarea ghid privind informare și 
consultarea comunităților locale în 
realizarea de politici publice și 
planificare teritorială 

CJ Bacău Toate UAT-
urile din județ 

propunere buget local 2017 - 2020 

10 Cursuri de specializare în administraţia 
publică locală – Învăţământ universitar 
licenţă şi master 

Universitatea 
”George 
Bacovia” 
Bacău 

Toate UAT-
urile din județ 

pregatire  2017 - 2020 

11 Curs pt. implementarea reglementărilor 
cuprinse în documentațiile de urbanism 

CJ Bacău 
Asociații 
profesionale/O
AR și UAR 

UAT Bacău propunere buget local 2017 - 2020 

12 Tu ce vrei sa te faci când vei fi mare?- în 
cadrul programului național Scoala Alfel 

ISJBacău 
CJ Bacău 

toate UAT-
urile din județ 

proiect buget local 2017 - 2020 

13 Curs / ghid privind forme de justiție în 
care sunt implicați copi (forme de 
investigare, procedee de audiere etc.) 

CJ Bacău toate UAT-
urile din județ 

proiect buget local 2017 - 2020 

14 Curs pt. metode și tehnici de 
comunicare cu comunitățile locale 

CJ Bacău Toate UAT-
urile din județ 

proiect buget local 2017 - 2020 

 Curs de igienă personală în scoli DJSP Bacău Toate UAT-
urile din județ 

proiect buget local 2017 - 2023 

15 Actualizare PATJ Bacău CJ Bacău  proiect buget local 2017-2018 
Municipii și orașe 
1 Realizare/actualizare PUG CL UAT-uri 

muncipii, 
orașe 

UAT-uri 
muncipii, 
orașe 

propunere buget local 2017 - 2020 

2 Inventarierea terenurilor/clădirilor 
aflate în domeniul public și privat al 
UAT 

CL UAT-uri 
muncipii, 
orașe 

UAT-uri 
muncipii, 
orașe 

propunere buget local 2017 - 2020 

3 Curs în domeniul managementului 
patrimoniului construit public, 
costuri și venituri din operare 

CJ Bacău UAT Bacău propunere POCA 2017 - 2020 
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 Comune și sate aparținătoare 
1 Punerea în aplicare a strategiilor de 

dezvoltare locală 
CL UAT-uri 
zona rurală 

UAT-uri zona 
rurală 

propunere buget local 2017 -2023 

2 Realizare/actualizare PUG CL UAT-uri 
zona rurală 

UAT-uri zona 
rurală 

propunere buget local 2017 - 2020 

3 Inventarierea terenurilor/clădirilor 
aflate în domeniul public și privat al 
UAT-urilor 

CL UAT-uri 
zona rurală 

UAT-uri zona 
rurală 

propunere buget local 2017 - 2020 

4 Intocmirea cadastrului general ANCPI 
OCPIJ Bacău 

UAT-uri zona 
rurală 

propunere buget local 2017 - 2020 

5 Curs în domeniul implementării 
reglementărilor cuprinse în 
documentațiile de urbanism 

CJ și Asociații 
profesionale 
(OAR/UAR) 

UAT-uri zona 
rurală 

propunere buget local 2017 - 2020 

6 Curs de formare pentru 
mediatorilor și a lucrătorii 
comunitari 

DJSP / Ordinul 
Asistenților  

UAT-uri zona 
rurală 

propunere buget local 2017 - 2020 

7 Curs în domeniul metodelor și 
tehnicilor de comunicare cu 
comunitățile locale 

CJ și ONG-uri 
specializate 

UAT-uri zona 
rurală 

propunere buget local 2017 - 2020 

8 Campanie de informare privind 
prevenția în sănătate pentru 
populația romă 

DJSP / Ordinul 
Asistenților  

UAT-uri zona 
rurală 

propunere buget local 2017 - 2020 
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Secțiunea 5: Monitorizarea și evaluarea strategiei 
 
5.1. Schema organizațională și responsabilități  
Planul de acțiune necesar implementării Strategiei acoperă activități ce vor intra în atribuțiile 
Consiliului Județean, prin Direcția Dezvoltare Durabilă și Managementul Proiectelor, cu atribuții 
executive precizate în conținutul Capitolului II din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Aparatului de Specialitate al Consiliului Județean Bacău, anexa la Hotărârea nr. 40 din 25.03.2016. 
Prezentul document precizează fazele privind (1). etapa de realizare și de aprobare a Strategiei și (2) 
etapa operațională de implementare a Strategiei.  
 
Faza 1 Formularea, finalizarea și aprobarea Strategiei – perioada 2016-trimestrul 1 2017  
Faza 1 se referă la activitățile privind cadrul socio-economic actual, respectiv analiza multisectorială și 
teritorială a județului și de formulare a Strategiei de Dezvoltare necesară creșterii economice, 
coeziunii sociale și dezvoltării durabile. Activitățile procesului de monitorizare cuprind: 
 
1. Documentarea conținutului Strategiei în conformitate cu datele și informațiile cele mai actuale, 

inclusiv informații colectate de la consiliile locale, instituțiile aflate în subordinea Consiliului 
Județean, mediul economic, universitar, social și cultural; 

2. Organizarea evenimentelor consultative pe parcursul elaborării Strategiei; 
3. Aprobarea Strategiei de către Consiliul Județean. 
 
Faza 2: Formularea și depunerea cererilor de finanțare – perioada 2016 -2018  
Faza 2 se referă la activități necesare pregătirii și realizării cererilor de finanțare pentru proiectele 
pentru care Consiliul Județean și instituțiile aflate în subordine sunt eligibile. Instrucțiunile privind 
conținutul și procedura de depunere și verificare se vor realiza în conformitate cu ghidul aplicantului 
al fiecărui program operațional. Pentru o monitorizare sistemică, începutul acestei perioade 
demarează cu realizarea unui plan de lucru, conținând lista proiectelor prioritare și a principalelor 
acțiuni legate de pregătirea procesului de achizițe publică necesară realizării documentațiilor tehnice 
ce vor sta la baza cererilor de finanțare. Cea mai mare parte a acestei faze de întocmire a studiilor 
tehnice se va petrece în orizontul de timp2017-2018 și conține: 
 
1. Stabilirea planului de lucru, monitorizare și evaluare a proiectelor (tipul activităților, 

responsabilități conform capitolului 2 din Regulament de Organzare și Funcționare, sarcini, 
termene, conformitate, etc.), de la faza de demarare a procesului de achiziții publice până la 
avizarea/aprobarea documentațiilor tehnice; 

2. Urmărirea stadiului procesului de depunere și de evaluare a cererilor de finanțare, pentru 
pregătirea și îndeplinirea cerințelor rezultate în urma evaluării conformității; 

3. Monitorizarea dezvoltării și implementării proiectelor declarate admise și a celor cu contracte 
de finanțare semnate de Autoritățile de Management ale Programului Operațional specific 
proiectului;  

4. Realizarea activităților necesare respectării pct I.3 și I.4 din Regulament de Organizare și 
Funcționare, capitolul 2, necesare informării eficiente a autorităților publice locale, instituțiilor 
subordonate consiliului și organizațiilor ne-guvernamentale;  

5. Raportare anuală. 
 
Faza 3 – Semnarea contractelor de finanțare cu autoritățile de management ale fiecărui program 
operațional și începerea procesului de achiziții publice pentru realizarea de lucrări și servicii  
Procedura de contractare se va realiza în conformitate cu condițiile menționate de autoritățile de 
management ale fiecărui program operațional. Activitățile supuse procesului de monitorizare pentru 
perioada 2019-2020 cuprind: 
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1. Continuarea monitorizării procesului de semnare a contractelor de finanțare pentru fiecare 
beneficiar și program operațional; 

2. Susținerea beneficiarilor cu informații, pe perioada realizării lucrărilor și a serviciilor contractate; 
3. Monitorizarea procesului de achiziții publice pentru realizarea de lucrări și servicii prevăzute în 

contractul de finanțare; 
4. Urmărirea implementării lucrărilor și a serviciilor contractate conform graficului din planul de 

lucru; 
5. Raportare anuală. 
 
Faza 4 – Realizarea și finalizarea lucrărilor și serviciilor contractate  
Realizarea activităților cuprinse în perioada 2020-2023 este dedicată monitorizării stadiului de 
realizare și a condițiilor de finalizare a proiectelor în coordonare cu atingerea obiectivelor din 
Strategie și a indicatorilor specifici conținuți în documentațiile tehnice aprobate în contractul de 
finanțare. Activitățile supuse procesului de monitorizare pentru perioada 2020-2023 cuprind: 
 
1. Monitorizarea procesului de achiziții publice pentru realizarea de lucrări și servicii prevăzute în 

contractul de finanțare; 
2. Urmărirea implementării lucrărilor și a serviciilor contractate, conform graficului din planul de 

lucru; 
3. Raportare anuală / semestrială. 

 
In cadrul acestor faze sunt identificate patru termene cheie. Pentru monitorizarea activităților și a 
rezultatelor obținute în fiecare din aceste faze, pe perioada 2016-2020+3, Direcția Dezvoltare 
Durabilă și Managementul Proiectelor va întocmi rapoarte ce vor conține situația implementării 
Strategiei la sfârșitul fiecărui an (vezi tabel 1). Rapoartele sunt privite ca parte integrantă din procesul 
de monitorizare – evaluare a Strategiei. Pentru o mai exactă informare a situației pe perioada 
implementării Strategiei, în fazele 3 și 4 pot fi realizate și rapoarte semestriale.  
 
Tabelul 1. Matricea fazelor și a claselor de activități ce au loc în cadrul fiecărei faze 

Faza 1 Faza 2 Faza 2 
Faza 3 

Faza 3 Faza 4 

Elaborare 
Strategie  

Depunere 
cereri de 
finanțare 

Semnare 
contracte de 
finanțare 

Lucrari de 
execuție a 
proiectelor 
prioritare 

Semnare 
contracte de 
finanțare din 

bugetul 
regional 

disponibil 

Realizarea și finalizarea serviciilor contractate 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Finalizare, 
Strategie 

Achiziții 
publice 
pentru 
realizarea 
documentații 
tehnice 

Intocmire și 
depunere 
cererii de 
finanțare 

Semnare 
contracte de 
finantare 

Intocmire și 
depunere 
cereri de 
finanțare din 
bugetul 
regional 
disponibil pt. 
repartizarea 
fondurilor 

Lucrări de 
construcție în 
execuție 

Lucrări de 
construcție în 
execuție 

Lucrări de 
construcție în 
execuție 

Aprobare 
Strategie 

Realizarea / 
aprobarea 
documentații 
tehnice Semnare 

contracte de 
finantare 

Achiziții 
publice pt 
executare 
lucrări și 
servicii 

Achiziții pt 
executarea 
lucrărilor 
serviciilor Incheiere și 

recepționare 
lucrări  

Incheiere și 
recepționare 
lucrări  

Incheiere și 
recepționare 
lucrări  
 

Intocmire și 
depunere 
cereri de 
finanțare 

Lucrări de 
construcție în 
execuție 

Evaluarea 
programului 
 2014-2020 

        
Raportare Raportare Raportare Raportare Raportare Raportare Raportare Raportare 
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5.2. Indicatori de monitorizare a implementării strategiei 
Mecanismul de monitorizare și evaluare a Strategiei se referă la activități ce vor intra în atribuțiile 
Direcția Dezvoltare Durabilă și Managementul Proiectelor, structurate după cum urmează: 

 analiza procesului de implementare a Strategiei și ulterior a proiectelor pe baza specificațiilor 
de proiect, a indicatorilor, precum și a modului în care acestea răspund cerințelor 
finanțatorilor (FESI, bugete naționale, bugete locale, alte fonduri internaționale); 

 facilitarea și îmbunătățirea continuă a proceselor de pregătire și implementare a proiectelor; 

 îmbunătățirea mecanismelor interne de aplicare a cerințelor Autorităților de Management;  

 implementarea formelor de comunicare eficientă cu Beneficiarii implicați în depunerea de 
cereri de finanțare din fonduri ESI; 

 realizarea de servicii informare/consiliere pentru Beneficiarii implicați în depunerea de cereri 
de finanțare din fonduri ESI. 

 
Indicatorii de monitorizare a Strategiei sunt prezentați în relație cu cele patru faze ale planului de 
acțiune, după cum urmează:  
 
FAZA 1: INDICATORI PRIVIND DOCUMENTELE STRATEGIEI 
Lista indicatorilor monitorizează calitatea STRATEGIEI din punct de vedere al corelării nevoilor 
identificate, viziunea și obiectivele de dezvoltare cu portofoliul de proiecte. 
 

1. Coordonarea dintre problemele/nevoile identificate și sectoarele abordate în Strategie; 

2. Coordonarea dintre obiectivele de dezvoltare formulate și proiectele Strategiei; 

3. Coordonarea sectoarelor abordate în documentații cu solicitările Programelor Operaționale; 

4. Coordonarea listei proiectelor cu posibile surse de finanțare; 

5. Sinergia dintre sectoarele abordate prin Strategie. 

 
 
FAZA 2: FORMULAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE 
Lista indicatorilor monitorizează procesul de depunere a proiectelor pentru finanțare din FESI. 
 

1. Numărul total de cereri de finanțare depuse; 

2. Numărul de cereri de finanțare depuse per sector (economic, social, mediu, transport, 
resurse umane, etc; 

3. Număr de cereri de finanțare depuse per beneficiar eligibil; 

4. Valoarea totală LEI / Euro a cererilor de finanțare depuse; 

5. Valoare LEI / Euro a cererilor de finanțare depuse per PO și axă prioritară; 

6. Numărul de cereri de finanțare aprobate în urma procesului de verificare; 

7. Valoare LEI / Euro a cererilor de finanțare aprobate per PO și axă prioritară/sau din alte surse 
de finanțare; 

8. Motivul respingerii cererilor de finanțare în urma procesului de verificare. 
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FAZA 3: SEMNAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE 
Lista indicatorilor monitorizează numărul de contracte de finanțare.  
 

1. Număr de contracte de finanțare semnate; 

2. Număr de contracte semnate per PO și axă prioritară; 

3. Valoare contracte semnate per PO și axă prioritară; 

4. Perioada de achiziție a serviciilor/bunurilor de la data postării până la achiziționarea 
serviciului (în zile); 

5. Număr de probleme / tip de problemă înregistrate pe perioada procesului de achiziție 
publică (descriere/cauză). 

 
 
FAZA 4: REALIZAREA LUCRĂRILOR 
Lista indicatorilor monitorizează stadiul de execuție și finalizare a lucrărilor și serviciilor contractate 
până la data limită 31.12.2023. 

1. Număr de contracte de execuție semnate; 

2. Valoarea in LEI/Euro a contractelor semnate per PO și axă prioritară; 

3. Număr de zile pentru realizarea lucrărilor de execuție specificate în contract; 

4. Termene/faze specifice stabilite în contract pentru realizarea lucrărilor; 

5. Numărul și valoarea contractelor realizate prin e-licitație.ro ; 

6. Număr de lucrări executate; 

7. Valoare în LEI / Euro a lucrărilor executate. 
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Secțiunea 6: Implementarea, monitorizarea și mecanismul de control 
al implementării proiectelor 
 
6.1. Schema organizațională și responsabilități  
Procesul de monitorizare a implementării proiectelor propuse spre finanțare acoperă activități 
precizate în conținutul Capitolului II din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Aparatului de 
Specialitate al Consiliului Județean Bacău, anexa la Hotărârea nr. 40 din 25.03.2016. Monitorizarea 
implementării proiectelor se realizează conform etapelor descrise în cadrul Secțiunii 5: Monitorizarea 
și evaluarea strategiei. 
 
6.2. Mecanismul de evaluare 
Monitorizarea proiectelor prioritare se va face pe baza indicatorilor de performanță ce vor fi stabiliți 
prin Studii de Fezabilitate ale proiectelor sectoriale și care se referă la următoarele categorii de 
aspecte: 
 
 Relevanța proiectului: Modul în care proiectul răspunde nevoilor și obiectivelor sectoriale ale 

Strategie; 
 Utilitatea proiectului: Impactul proiectului asupra dezvoltării sectorului/dezvoltării județului 

(durabilitate);  
 Eficiența proiectului: Măsurarea relației dintre intrările (resursele) utilizate pentru proiect și a 

rezultatelor generate de proiect; 
 Eficacitatea proiectului: Modul în care rezultatele răspund obiectivelor Strategiei. 
 
 
Figura 1: Mecanismul de monitorizare și evaluare 

 
sursa: Guidance Document on Monitoring and Evaluation, European Regional Development Fund and Cohesion Fund, for the programming 
period 2014-2020, Concepts and Recommendation, European Commission, 2014 
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6.3. Rezultate și indicatori de monitorizare a implementării proiectelor 
Pentru o mai bună coordonare cu cerințele grilelor de evaluare a proiectelor, se va realiza o matrice 
cadru de indicatori de impact pentru toate proiectele propuse spre finanțare/sector de dezvoltare. 
Acești indicatori ex-ante sunt folosiți în mecanismul de evaluare a impactului proiectelor după 
implementarea acestora, fiind organizați pe cele cinci obiective strategice de dezvoltare, urmărindu-
se ca prin evaluarea lor să fie posibilă măsurarea modului în care proiectele contribuie la: 
(1). Creșterea accesibilității la infrastructura de transport, energie și comunicare;  
(2). Creșterea accesibilității la locuri de muncă;  
(3). Creșterea accesibilității la servicii publice de interes general;  
(4). Imbunătățirea mediului natural și reducerea riscurilor de mediu;  
(5). Imbunătățirea managementului public. 
 
Obiectiv Strategic 1 - Dezvoltarea policentrică a județului într-un nou parteneriat urban-rural 
Sectorul  Rezultate așteptate Indicatori privind: 
Transport 1. O mai bună accesibilitate 1.1. Accesibilitatea la infrastructura de transport 

1.2. Accesibilitatea la obiective de interes public 
1.3. Utilizarea transportului public 
1.4. Productivitea economică/afaceri 

2. Reducerea timpului de 
călătorie/transport 

2.1. Timpul de călătorie cu transportul public 
2.2. Timpul de transport pentru mărfuri 
2.3. Moduri de transport disponibile 

3. Reducerea costurilor de 
transport 

3.1. Tariful transportului public 
3.2. Costul de transport pt mărfuri 

4. Imbunătățirea 
managementului operatorilor 
de transport 

4.1. Imbunătățirea/controlul punerii în practică a actelor 
normative 
4.2. Numărul și tipul delictelor/accidentelor în trafic 

5. Protejarea mediului 5.1. Poluarea cu monoxid/bioxid de carbon 
5.2. Accidentele de mediu cauzate de mijloacele de transport 

6. Crearea de locuri de muncă 6.1. Locurile de muncă directe și indirecte rezultate din 
construcție și întreținere 

Energie, Tehnologia 
de Informare și 
Comunicare 

1. Mărirea suprafeței 
deservite/creștere număr de 
abonați 

1.1. Existența rețelei 
1.2. Abonații la rețea 
1.3. Calitatea serviciului, tipul de avarii, etc 

2. Reducerea costurilor 2.1. Costuri de instalare și operare 
2.2. Costuri adiționale pentru serviciu 
2.3. Cheltuieli realizate cu forme de energie și internet (pt familii) 

3. Crearea de locuri de muncă 3.1. Locuri de muncă directe și indirecte rezultate din construcție 
și servicii 

 
Obiectiv Strategic 2 - Creșterea unei economii sănătoase, variată și viabilă  
Sectorul  Rezultate așteptate Indicatori privind: 
Producție și servicii 
inclusiv IMM-uri 

1. Creștere economică 1.1. Număr de firme înregistrate/cod CAEN 
1.2. Număr de locuri de muncă create / cod COR 
1.3. Venituri din Impozite/taxe locale 
1.4. Export produse/servicii 

2. Imbunătățirea accesului la 
piețe și la materii 
prime/tehnologii necesare 
dezvoltării/operării 

2.1. Acces la infrastructura de transport 
2.2. Acces la tehnologie 
2.3. Acces la clădiri și terenuri 
2.4. Acces la utilități și energie 
2.5. Acces la informații/cercetare 

Turism Turism 
generat de 
atractivitatea 
patrimoniului cultural 
și natural 

1. Mărirea veniturilor din 
turism 

1.1. Acces la infrastructura de transport 
1.2. Reabilitarea/revitalizarea patrimoniului construit 
1.3. Protecția valorilor naturale/culturale 
1.4. Diversificarea serviciilor din turism 
1.5. Forme de promovare/publicitate 

2. Creștere locuri de muncă 2.1. Locuri directe rezultate din turism 
2.2. Locuri de muncă indirecte rezultate din turism și din activități 
economice conexe/în lanț 

Pescuit/acvacultură 1. Imbunătățirea accesului la 
piețe și la materii prime/ 
tehnologii necesare 
dezvoltării/operării 

1.1. Accesul la infrastructura de transport 
1.2. Accesul la soiuri productive de pește 
1.3. Servicii de management pt conservarea resurselor naturale și 
protecția mediului 

2. Imbunătățire a 
managementului resurselor 
naturale 

2.1. Procentul fondului de pește în condiții de siguranță biologică 
2.2. Captura de pește pentru producție din total fond 
2.3. Conservarea resurselor naturale existente  

3. Crearea de locuri de muncă 
și creșterea productivității 
 

3.1. Locuri de muncă în pescuit/acvacultură 

4. Producție/servicii 4.1. Producția de produse din pește 
4.2. Tip de produs și diversificare 
4.3. Facilități de depozitare/conservare produse 

5. Imbunătățire calității 
bunuri/servicii 

5.1. Tipul și valoarea produselor care satisfac standardele pieței 
internaționale 
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Agricultură 1.Imbunătățirea accesului la 
piețe și la materii prime/ 
tehnologii necesare 
dezvoltării/operării 

1.1. Accesul la infrastructura de transport 
1.2. Acces la teren 
1.3. Acces la apă 
1.4. Acces la semințe și fertilizatori 
1.5. Acces la soiuri productive 
1.6. Acces la utilaje performante 

2. Imbunătățire a 
managementului resurselor 
naturale 

2.1. Conservarea resurselor naturale existente 
2.2. Servicii de mediu pentru protecția naturii 

3. Crearea de locuri de muncă 
și creșterea productivității 

3.1. Locuri de muncă în sectorul agricol 
3.2. Locuri de muncă în agricultura de subzistență 
3.3. Productivitatea muncii 
4.4. Productivitatea capitalului utilizat 

4. Creștere producție/servicii 4.1. Producția alimentară  
4.2. Tipuri de produse/din care produse bio 
4.3. Facilități de depozitare/conservare produse 
4.4. Facilități ambalare produse 

5. Imbunătățire calității 5.1. Tipul și valoarea produselor care satisfac standardele pieței 
internaționale 

 
Obiectiv Strategic 3 - Creșterea atractivității comunităților prin oferta de servicii și utilități: 
Sectorul  Rezultate așteptate Indicatori privind: 
Asigurarea cu apă 
potabilă și 
canalizare/ 
management 
integrat al apei 

1. Imbunătățirea conservării 
resurselor de apă 

1.1. Existența resurselor de apă 
1.2. Conservarea resurselor de apă 

2. Imbunătățirea utilizării 
apei 

2.1. Accesul la apă potabilă echitabil distribuit în interiorul 
comunităților și între sectoare economice și sociale 
2.2. Eficiența energetică a proceselor/echipamentelor 
2.3. Nevoia de irigare a terenurilor 
2.4. Pierderile de apă în rețea 
2.5. Reciclarea apei 

3. Imbunătățirea calității apei 
și a evacuării apei uzate 

3.1. Poluarea apei și a terenurilor 
3.2. Tratamentul din stațiile de epurare 

4. Crearea de locuri de muncă  4.1. Locuri de muncă directe și indirecte rezultate din construcția, 
operarea și întreținerea sistemelor de asigurare cu apă potabilă 

5. Capacitatea de plată  5.1. Cheltuielile gospodăriilor/familiilor pentru apă potabilă și 
canalizare 
5.2. Costul apei pentru agricultură și activități non-agricole 

Managementul 
deșeurilor 

1. Imbunătățirea 
managementului deșeurilor 
la sursă 

1.1. Procent din total de deșeuri rezultate care este depozitat 
corespunzător 
1.2. Poluare apă subterană, aer și teren 
1.3. Cazuri de îmbolnăvire 

2.Creșterea capacității 
operaționale în sistemul de 
management 

2.1. Reciclare și depozitare 
2.2. Reciclare și forme de valorificare 
2.3. Forme de atenționare/conștientizare privind reducerea 
deșeurilor/separarea/reciclare/utilzarea deșeurilor 
2.4. Programe de formare pt. obținerea de noi cunoștințe în 
management/utilizare echipamentr 

3. Creare de locuri de muncă 3.1. Locuri de muncă directe operând sistemul 
3.2. Locuri de muncă în întreținerea echipamentelor/utilajelor 

Sănătate și servicii 
sociale 

1.Imbunătățire accesului la 
servicii de calitate 

1.1. Personal calificat pe tip de asistență de sănătate / socială 
1.2. Tratamente, echipamente și facilități, inclusiv de urgență 
1.3. Medicamente 
1.4. Paturi în spital 
1.5. Paramedici și lucrători sociali 

2. Imbunătățirea măsurilor de 
atenționare, conștientizare  

2.1. Prevenirea bolilor epidemice 
2.2. Prevenirea bolilor cauzate de factori poluatori 
2.3. Prevenirea bolilor infantile 
2.4. Asistență maternală 

3. Creare de locuri de muncă 3.1. Locuri de muncă în sectorul de sănătate 
3.2. Locuri de muncă în construcție și întreținere clădiri și 
instalații/echipamente 

Educație 1. Imbunătățirea accesului la 
servicii de calitate 

1.1. Formă de educație 
1.2. Personal calificat pe formă de educație 
1.3. Personal suport 
1.4. Transport școlar (zone rurale) 
1.5. Spații de educație și facilității (inclusiv medicale) 
1.6. Condiții sanitare 
1.7. Rata de înscriere, de promovare și de abandon 

2. Creare de locuri de muncă 2.1. Locuri de muncă în sectorul de educație 
2.2. Locuri de muncă în construcție și întreținere clădiri și 
instalații/echipamente 
2.3. Locuri de muncă în sectorul alimentar (program corn-lapte) 
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Obiectiv Strategic 4 - Consolidarea managementului privind protejarea mediului:  
Sectorul  Rezultate așteptate Indicatori privind: 
Biodiversitate/ 
management 
ecosisteme 

1.Zone protejate 1.1. Suprafață zonă protejată (% din total suprafață) 
1.2. Suprafa habitate pierdute/alterate 
1.5. Atenționare/conștientizare privind biodiversitatea 

2. Specii protejate 2.1. Total număr de specii cunoscute/înregistrate 
2.2. Schimbări în statutul speciilor cu risc de dispariție 

Calitatea mediului/ 
Eficiență energetică 

1. Reducerea poluării și 
creșterea eficienței 
energetice 

1.1. Reducere surse de poluare 
1.2. Reducere boli cauzate de poluare 
1.3. Economisire energie 
1.4. Beneficii colaterale din economisire 
1.5. Energie regenerabilă ca parte din total energie folosită 
1.6. Consolidare capacitate management resurse 

2.Creare locuri de muncă 2.1. Locuri de muncă directe și indirecte rezultate din măsuri de 
eficiență energetică 

Schimbări climatice 1. Forme de adaptare la 
schimbări climatice 

1.1. Măsuri de asistență în abordarea/rezolvare efectelor în 
diverse sectoare (agricultură, resurse de apă, păduri, etc) 
1.2. Atenționare/conștientizare privind efectul schimbărilor 
climatice 
1.3. Educație și cercetare 

Prevenirea riscurilor 
naturale și antropice 
 

1. Comunitate pregătită să 
abordeze/implementeze 
măsuri de reducere a riscului 
natural 

1.1. Locuințe/gospădării expuse la risc 
1.2. Clădiri cu funcțiuni publice expuse la risc 
1.3. Zone expuse la risc 
1.4. Costuri de recuperare a pierderilor 
1.5. Populația ce beneficiază în urma măsurilor de prevenire 

2. Capacitatea de a preveni și 
interveni pentru protejarea 
oamenilor și proprietăților 

2.1. Consolidarea capacității pentru prevenirea și gestionarea 
dezastrelor 
2.2. Folosirea de măsuri post accident 

3. Comunități pregătite să 
abordeze situațiile de urgență 
cauzate de poluare 

3.1. Locuințe/gospodării afectate 
3.2. Unități economice afectate 
3.3. Zone/habitate și specii afectate 
3.4. Concentrație de poluanți în apa subterană, aer, teren 
3.5. Factori poluatori 

 
Obiectiv Strategic 5. Administrare integrată și performantă: 
Sectorul  Rezultate așteptate Indicatori privind: 
Capacitatea 
administrativă și 
comunicare 

1. Imbunătățirea serviciilor 
pentru cetățeni 

1.1. Capacitatea de răspuns/acționare 
1.2. Eficiența proceselor 
1.3. Egalitatea tratării cetățenilor 
1.4. Eficacitatea răspunsului/acțiunii 

2. Dezvoltarea comunității 2.1. Implicarea partenerilor sociali 
2.2. Implicarea cetățenilor/grupurilor interesate/afectate 

3. Creșterea capacității 
operaționale 

3.1. Instrumente de management public 
3.2. Informații/bănci de date 
3.3. Programe de formare pt. obținerea de noi cunoștințe și 
aptitudini 
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Coordonare obiective cu rezultate și indicatori 
Obiective privind sistemul funcțional al zonelor urbane și rurale Obiective privind sistemul patrimoniului natural Obiective privind sistemul 

administrației publice locale 

CONECTIVITATE  - OBIECTIV 1: Dezvoltarea policentrică prin 
conectare județului la sistemul de autostrăzi naționale și prin 
îmbunătățirea accesului în zonele rurale.  

ECONOMIE - OBIECTIV 2: Creșterea unei economii sănătoase și a bunăstării  
comunităților județului Bacău prin dezvoltarea unei economii durabile 

LOCUIRE - OBIECTIV 3: Creșterea atractivității zonelor urbane și 
rurale și a ofertei de servicii și bunuri pentru comunitățile locale și 
vizitatori 

MEDIU - OBIECTIV 4: Conservarea, protejarea și valorificarea 
capitalului natural al județului 

ADMINISTRATIE - OBIECTIV 5: 
Întărirea capacității operaționale  

Obiective specifice / sector Obiective specifice / sector Obiective specifice / sector Obiective specifice / sector Obiective specifice / sector 

Infrastructura de 
transport 

Infrastructura de 
energie 

Rețeaua de 
internet 

Industrie și 
agricultură 

Turism  IMM-uri  Cercetare și 
transfer de 
tehnologie 

Servicii publice de 
interes general 

Domeniul public și 
parimoniu construit 

Patrimoniul cultural  Biodiversitate Zone 
protejate 

Calitatea 
mediului/eficiența 
energetică 

Schimbări 
climatice 
Riscuri de mediu 

Management 
public  

Dezvoltarea 
comunității 
locale 

Obiectiv specific 
1.1: Creșterea 
mobilității în 
condiții de 
siguranță și de 
protecție a 
mediului 
 
Obiectiv specific 
1.2: Dezvoltarea 
nodurilor de 
transport 
multimodal  

Obiectiv specific 
1.3 Modernizarea și 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
energie  
 

Obiectiv specific 
1.4: Extinderea 
utilizării TIC în 
zone urbane și 
rurale 
 

Obiectiv specific 
2.1: Creșterea 
competitivității 
produselor și 
serviciilor 
realizate în județ 
 
Obiectiv specific 
2.2: 
Modernizarea și  
diversificarea 
sectorului agricol 
și de pescuit  

Obiectiv specific 
2.3: Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
turistice 
 
Obiectiv specific 
2.4: Acordarea 
calității serviciilor la 
nivelul cererii 
internaționale 

Obiectiv specific 
2.5: Creșterea 
contribuției IMM-
urilor în 
dezvoltarea 
comunităților 
locale 
 
Obiectiv specific 
2.6: Atragererea și 
localizarea 
capitalului uman 
aflat în diaspora 

Obiectiv specific 
2.7: Intărirea 
activităților de 
cercetare pentru 
susținerea 
agriculturii și 
industriei de înaltă 
tehnologie 
 
Obiectiv specific 
2.8: Asigurarea 
serviciilor de 
formare și 
consultanță pentru 
antreprenori  

Obiectiv specific 
3.1: Asigurarea 
accesului la servicii 
publice nepoluante 
și eficiente 
energetic  
 
Obiectiv specific 
3.2: Asigurarea și 
susținerea 
accesului 
membrilor 
comunităților la 
servicii de interes 
public general 

Obiectiv specific 
3.3: Reabilitarea și 
modernizarea 
spațiilor publice și 
construcțiilor în 
condiții de respect 
față de valorile 
locale, protecție a 
mediului și de 
eficiență energetică  
 

Obiectiv specific 
3.4: Creșterea 
identității locale și 
susținerea 
dezvoltării 
turismului prin 
promovarea 
valorilor culturale 

Obiectiv specific 
4.1: Asigurarea 
continuității și 
măsurilor eficace în 
menținerea și 
protecția peisajului 
natural integrat 

Obiectiv specific 
4.2: Creșterea și 
protejarea calității 
mediului 
înconjurător 

Obiectiv specific 
4.3: Utilizarea 
energiei din surse 
regenerabile în 
infrastructura 
publică, domeniul 
public și clădiri  
 
Obiectiv specific 
4.4:Prevenirea și 
intervenția eficace 
necesare rezolvării 
situațiilor de risc 
de mediu 

Obiectiv specific 
5.1: 
Imbunătățirea 
managementului 
public  

Obiectiv specific 
5.2: Dezvoltarea 
mijloacelorde 
comunicare și 
de implicare a 
membrilor 
comunităților în 
procesul de 
luare a deciziilor 

Rezultat așteptat Rezultat așteptat Rezultat așteptat Rezultat așteptat Rezultat așteptat Rezultat așteptat Rezultat așteptat Rezultat așteptat Rezultat așteptat Rezultat așteptat Rezultat așteptat Rezultat așteptat Rezultat așteptat Rezultat așteptat Rezultat 
așteptat 

Rezultat: 
O mai bună 
accesibilitate 
Reducerea timpului 
de 
călătorie/transport 
Reducerea 
costurilor de 
transport 
Imbunătățirea 
managementului 
operatorilor de 
transport 
Protejarea mediului 
Crearea de locuri 
de muncă 

Rezultat:  
Mărirea suprafeței deservite/creștere 
număr de abonați 
Reducerea costurilor 
Crearea de locuri de muncă 

Rezultat 
Creștere 
economică 
Imbunătățirea 
accesului la piețe 
și la materii 
prime/tehnologii 
necesare 
dezvoltării/operăr
ii 
Imbunătățire a 
managementului 
resurselor 
naturale 
Crearea de locuri 
de muncă și 
creșterea 
productivității 
Creștere 
producție/servicii 
Imbunătățire 
calității bunuri/ 
servicii 

Rezultat.  
Mărirea veniturilor 
din turism 
Creștere locuri de 
muncă 

Rezultat:  
Creștere economică 
Imbunătățirea 
accesului la piețe și 
la materii 
prime/tehnologii 
necesare 
dezvoltării/operării 
Imbunătățire a 
managementului 
resurselor naturale 
Crearea de locuri 
de muncă și 
creșterea 
productivității 
Creștere 
producție/servicii 
Imbunătățire 
calității bunuri/ 
servicii 

Rezultat: 
 Prin cercetare sunt 
promovate noi 
produse și servicii 
sau se dezvoltă 
rețele de cercetare  

Rezultat: 
Imbunătățirea 
conservării 
resurselor de apă 
Imbunătățirea 
utilizării apei 
Imbunătățirea 
calității apei și a 
evacuării apei uzate 
Capacitatea de 
plată  
Imbunătățirea 
managementului 
deșeurilor la sursă 
Creșterea 
capacității 
operaționale în 
sistemul de 
management 
Imbunătățire 
accesului la servicii 
de calitate 
Imbunătățirea 
măsurilor de 
atenționare, 
conștientizare  
Creare de locuri de 
muncă 

Rezultat:  
Orașele și 
comunele sunt își 
dezvoltă 
capacitatea lor 
funcțională, vieții 
sociale și a 
condițiilor generale 
de locuire 
 

Rezultat:  
Zonele și 
patrimoniul 
protejat contribuie 
la creșterea 
valorilor de 
patrimoniu, a 
identității locale 
urbane și rurale  

Rezultat:  
Zone protejate 
Specii protejate 
Forme de adaptare 
la schimbări 
climatice 

Rezultat:  
Reducerea poluării 
Creșterea eficienței 
energetice 
Creare locuri de 
muncă 

Rezultat  
Comunitate 
pregătită să 
abordeze/impleme
nteze măsuri de 
reducere a riscului 
natural 
Capacitatea de a 
preveni și interveni 
pentru protejarea 
oamenilor și 
proprietăților 
Comunități 
pregătite să 
abordeze situațiile 
de urgență cauzate 
de poluare. 

Rezultat: 
Imbunătățirea 
serviciilor pentru 
cetățeni 
Creșterea 
capacității 
operaționale 

Rezultat: 
Dezvoltarea 
comunității 

Indicatori cheie  de 
rezultat  

Indicatori cheie  de 
rezultat  

Indicatori cheie  
de rezultat  

Indicatori cheie  
de rezultat  

Indicatori cheie  de 
rezultat  

Indicatori cheie  de 
rezultat  

Indicatori cheie  de 
rezultat  

Indicatori cheie  de 
rezultat  

Indicatori cheie  de 
rezultat  

Indicatori cheie  de 
rezultat  

Indicatori cheie  de 
rezultat  

Indicatori cheie  de 
rezultat  

Indicatori cheie  
de rezultat  

Indicatori cheie  
de rezultat  

Indicatori cheie  
de rezultat  

Accesibilitatea la 
infrastructura de 
transport 
Accesibilitatea la 
obiective de interes 
public 
Utilizarea 
transportului public 
Productivitea 
economică/afaceri 
Timpul de călătorie 
cu transportul 
public 
Timpul de transport 

Existența rețelei 
Abonații la rețea 
Calitatea serviciului, tipul de avarii, etc 
Costuri de instalare și operare 
Costuri adiționale pentru serviciu 
Cheltuieli realizate cu forme de energie și 
internet (pt familii) 
Locuri de muncă directe și indirecte 
rezultate din construcție și servicii 

Număr de firme 
înregistrate/cod 
CAEN Număr de 
locuri de muncă 
create / cod COR 
Venituri din 
Impozite/taxe 
locale 
Export 
produse/servicii 
Productivitatea 
forței de muncă 
Productivitatea 
capitalului 

Acces la 
infrastructura de 
transport 
Reabilitarea/revitali
zarea patrimoniului 
construit 
Protecția valorilor 
naturale/culturale 
Diversificarea 
serviciilor din 
turism 
Forme de 
promovare/ 
publicitate 

Număr de firme 
înregistrate/cod 
CAEN 
Număr de locuri de 
muncă create / cod 
COR 
Venituri din 
Impozite/taxe 
locale 
Export 
produse/servicii 
Acces la 
infrastructura de 
transport 

 UTILITATI 
Existența resurselor 
de apă 
Conservarea 
resurselor de apă 
Accesul la apă 
potabilă echitabil 
distribuit în 
interiorul 
comunităților și 
între sectoare 
economice și 
sociale 
Eficiența energetică 

Economisire 
energie 
Beneficii colaterale 
din economisire 
Energie 
regenerabilă ca 
parte din total 
energie folosită 
Consolidarea 
capacitate 
management 
resurse naturale 
Locuri de muncă 
directe și indirecte 

Acces la 
infrastructura de 
transport 
Reabilitarea/revitali
zarea patrimoniului 
construit 
Protecția valorilor 
culturale 

Suprafață zonă 
protejată (% din 
total suprafață) 
Suprafa habitate 
pierdute/alterate 
Atenționare/conști
entizare privind 
biodiversitatea 
Total număr de 
specii cunoscute/ 
înregistrate 
Schimbări în 
statutul speciilor cu 
risc de dispariție 

Reducere surse de poluare 
Reducere boli cauzate de poluare 
Măsuri de asistență în 
abordarea/rezolvare efectelor în diverse 
setoare (agricultură, resurse de apă, 
păduri, etc) 
Atenționare/conștientizare privind efectul 
schimbărilor climatice 
Educație și cercetare 
Locuințe/gospodării expuse la risc 
Clădiri cu funcțiuni publice expuse la risc 
Zone expuse la risc 
Costuri de recuperare a pierderilor 
Populația ce beneficiază în urma măsurilor 

Capacitatea de 
răspuns/acțiunre 
Eficiența 
proceselor 
Egalitatea tratării 
cetățenilor 
Eficacitatea 
răspunsului/acți
unii 
Instrumente de 
management 
public 
Informații/bănci 
de date 

Implicarea 
partenerilor 
sociali 
Implicarea 
cetățenilor/ 
grupurilor 
interesate 
/afectate 
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pentru mărfuri 
Moduri de 
transport 
disponibile 
Tariful 
transportului public 
 Costul de transport 
pt mărfuri 
Imbunătățirea/cont
rolul punerii în 
practică a actelor 
normative 
Numărul și tipul 
delictelor/accident
elor în trafic 
Poluarea cu 
monoxid/bioxid de 
carbon 
Accidentele de 
mediu cauzate de 
mijloacele de 
transport 
Locurile de muncă 
directe și indirecte 
rezultate din 
construcție și 
întreținere 
 

Acces la 
infrastructura de 
transport 
Acces la 
tehnologie 
Acces la clădiri și 
terenuri 
Acces la utilități și 
energie 
Acces la 
informații/cerceta
re 
PISCICULTURA 
Accesul la 
infrastructura de 
transport 
Accesul la soiuri 
productive de 
pește 
Servicii de 
management pt 
conservarea 
resurselor 
naturale și 
protecția 
mediului 
Procentul 
fondului de pește 
în condiții de 
siguranță 
biologică 
Captura de pește 
pentru producție 
din total fond 
Conservarea 
resurselor 
naturale existente  
Locuri de muncă 
în pescuit 
/acvacultură 
Producția de 
produse din pește 
Tip de produs și 
diversificare 
Facilități de 
depozitare/conse
rvare produse 
AGRICULTURA 
Accesul la 
infrastructura de 
transport 
Acces la teren 
Acces la apă 
Acces la semințe 
și fertilizatori 
Acces la soiuri 
productive 
Acces la utilaje 
performante 
Conservarea 
resurselor 
naturale existente 
Servicii de mediu 
pentru protecția 
naturii 
Locuri de muncă 
în sectorul agricol 
Locuri de muncă 
în agricultura de 
subzistență 
Productivitatea 
muncii 
Productivitatea 
capitalului utilizat 

Locuri directe 
rezultate din turism 
Locuri de muncă 
indirecte rezultate 
din turism și din 
activități 
economice 
conexe/în lanț 

Acces la tehnologie 
Acces la clădiri și 
terenuri 
Acces la utilități și 
energie 
Acces la 
informații/cercetar
e 

a proceselor 
/echipamentelor 
Nevoia de irigare a 
terenurilor 
Pierderile de apă în 
rețea 
Reciclarea apei 
Poluarea apei și a 
terenurilor 
Tratamentul din 
stațiile de epurare 
Locuri de muncă 
directe și indirecte 
rezultate din 
construcția, 
operarea și 
întreținerea 
sistemelor de 
asigurare cu apă 
potabilă 
Cheltuielile 
gospodăriilor/famili
ilor pentru apă 
potabilă și 
canalizare 
Costul apei pentru 
agricultură și 
activități non-
agricole 
DESEURI 
Procent din total de 
deșeuri rezultate 
care este depozitat 
corespunzător 
Poluare apă 
subterană, aer și 
teren 
Cazuri de 
îmbolnăvire 
Reciclare și 
depozitare 
Reciclare și forme 
de valorificare 
Forme de 
atenționare/conștie
ntizare privind 
reducerea 
deșeurilor/separare
a/reciclare/utilzare
a deșeurilor 
Programe de 
formare pt. 
obținerea de noi 
cunoștințe în 
management/utiliz
are echipamentr 
Locuri de muncă 
directe operând 
sistemul 
Locuri de muncă în 
întreținerea 
echipamentelor/uti
lajelor 
SERVICII 
Personal calificat pe 
tip de asistență de 
sănătate / socială 
Tratamente, 
echipamente și 
facilități, inclusiv de 
urgență 
Medicamente 
Paturi în spital 
Paramedici și 

rezultate din 
măsuri de eficiență 
energetică 

de prevenire 
Consolidarea capacității pentru prevenirea 
și gestionarea dezastrelor 
Folosirea de măsuri post accident 
Locuințe/gospodării afectate 
Unități economice afectate 
Zone/habitate și specii afectate 
Concentrație de poluanți în apa 
subterană, aer, teren 
Factori poluatori 
Creșterea eficienței energetice 
Economisire energie 
 Beneficii colaterale din economisire 
Energie regenerabilă ca parte din total 
energie folosită 
Consolidare capacitate management 
resurse 
Locuri de muncă directe și indirecte 
rezultate din măsuri de eficiență 
energetică 

Programe de 
formare pt. 
obținerea de noi 
cunoștințe și 
aptitudini 
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Producția 
alimentară  
Tipuri de 
produse/din care 
produse bio 
Facilități de 
depozitare/conse
rvare produse 
Facilități 
ambalare produse 
Tipul și valoarea 
produselor care 
satisfac 
standardele pieței 
internaționale 

lucrători sociali 
Prevenirea bolilor 
epidemice 
Prevenirea bolilor 
cauzate de factori 
poluatori 
Prevenirea bolilor 
infantile 
Asistență 
maternală 
Locuri de muncă în 
sectorul de 
sănătate 
Locuri de muncă în 
construcție și 
întreținere clădiri și 
instalații/echipame
nte 
Forme de educație 
Personal calificat pe 
formă de educație 
Personal suport 
Transport școlar 
(zone rurale) 
Spații de educație și 
facilității (inclusiv 
medicale) 
Condiții sanitare 
Rata de înscriere, 
de promovare și de 
abandon 
Locuri de muncă în 
sectorul de 
educație 
Locuri de muncă în 
construcție și 
întreținere clădiri și 
instalații/echipame
nte 
Locuri de muncă în 
sectorul alimentar 
(program corn-
lapte) 
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Coordonare obiective cu priorități transversale 
 Obiective privind sistemul funcțional al zonelor urbane și rurale Obiective privind sistemul patrimoniului natural Obiective privind sistemul 

administrației publice locale 
 CONECTIVITATE  - OBIECTIV 1: Obiectiv Strategic 1 - 

Dezvoltarea policentrică a județului într-un nou parteneriat 
urban-rural 

ECONOMIE - OBIECTIV 2: Obiectiv Strategic 2 - Creșterea unei economii sănătoase, 
variate și viabile 

LOCUIRE - OBIECTIV 3: Creșterea atractivității comunităților 
prin îmbunătățirea ofertei de utilități și servicii: 

MEDIU - OBIECTIV 4: Obiectiv Strategic 4 - Consolidarea 
managementului și a mijloacelor de protejarea mediului 
natural 

ADMINISTRARE - Obiectiv 
Strategic 5. Consolidarea unui 
model de administrare activ, 
integrat și performant 

 Obiective specifice / sector Obiective specifice / sector Obiective specifice / sector Obiective specifice / sector Obiective specifice / sector 
Priorități 

transversale ale 
UE 

Infrastructura de 
transport 

Infrastructura de 
energie 

Rețeaua de 
internet 

Industrie și 
agricultură 

Turism  IMM-uri  Cercetare și 
transfer de 
tehnologie 

Servicii publice de 
interes general 

Domeniul public și 
parimoniu 
construit 

Patrimoniul 
cultural  

Biodiversitate 
Zone protejate 

Calitatea mediului Schimbări 
climatice 
Riscuri de mediu 

Management 
public  

Dezvoltarea 
comunității 
locale 

 Obiectiv Specific 
1.1: Creșterea 
accesibilitățiii 
județului și a UAT-
rilor din cadrul 
acestuia în condiții 
de calitate și 
siguranță  
 
Obiectiv specific 
1.2: Creșterea 
mobilității pentru 
persoane și bunuri 
către locuri de 
destinație și piețe 

Obiectiv specific 
1.3:Modernizarea 
și dezvoltarea 
infrastructurii de 
energie  
 

Obiectiv specific 
1.4: Extinderea 
utilizării TIC în 
zone urbane și 
rurale 
 
 

Obiectiv specific 
2.1: Creșterea 
competitivității 
produselor și 
serviciilor 
realizate în județ 
 
Obiectiv specific 
2.2: 
Modernizarea și  
diversificarea 
sectorului agricol 
și de pescuit  

Obiectiv specific 
2.3: Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
turistice 
 
Obiectiv specific 
2.4: Acordarea 
calității serviciilor 
la nivelul cererii 
internaționale 

Obiectiv specific 
2.5: Creșterea 
contribuției IMM-
urilor în 
dezvoltarea 
comunităților 
locale 
 
Obiectiv specific 
2.6: Atragererea și 
localizarea 
capitalului uman 
aflat în diaspora 

Obiectiv specific 
2.7: Intărirea 
activităților de 
cercetare pentru 
susținerea 
agriculturii și 
industriei de înaltă 
tehnologie 
 
Obiectiv specific 
2.8: Asigurarea 
serviciilor de 
formare și 
consultanță 
pentru 
antreprenori 

Obiectiv specific 
3.1: Asigurarea 
accesului la 
servicii publice 
nepoluante și 
eficiente energetic 
 
Obiectiv specific 
3.2: Asigurarea și 
susținerea 
accesului 
membrilor 
comunităților la 
servicii de interes 
public general 

Obiectiv specific 
3.3: Reabilitarea și 
modernizarea 
spațiilor publice și 
construcțiilor în 
condiții de respect 
față de valorile 
locale, protecție a 
mediului și de 
eficiență 
energetică  

Obiectiv specific 
3.4: Protejarea, 
reabilitarea și 
promovarea 
patrimoniului 
tangibil și 
intangibil 

Obiectiv specific 
4.1: Asigurarea 
continuității și 
măsurilor eficace 
în menținerea și 
protecția 
peisajului natural 
integrat 

Obiectiv specific 
4.2: Creșterea și 
protejarea calității 
mediului 
înconjurător 

Obiectiv specific 
4.3: Utilizarea 
energiei din surse 
regenerabile în 
infrastructura 
publică, domeniul 
public și clădiri 
 
Obiectiv specific 
4.4: Prevenirea și 
intervenția 
eficace necesare 
prevenirii și 
rezolvarea 
situațiilor de risc 
de mediu 

Obiectiv 
specific 5.1 
Imbunătățirea 
managementul
ui public 

Obiectiv 
specific 5.2:  
Dezvoltarea 
mijloacelorde 
comunicare și 
de implicare a 
membrilor 
comunităților 
în procesul de 
luare a 
deciziilor 

                
Dezvoltare 
durabilă 

Folosirea formelor de planificare și implementare de proiecte 
integrate 
 
Integrarea sectorului transport/energie/comunicare de pentru 
dezvoltarea sectoarelor de locuire, economie și a mediului 
 
Creștere a coeziunii teritoriale prin implementarea de 
proiecte ce susțin conectivitateaunităților administrativ 
teritoriale la rețele de transport și energie 
 
Intărirea parteneriatelor teritoriale urban-rural 

Asigurarea 
resurselor 
umane, a 
tehnologiilor și a 
accesului la piețe 
 
Consolidarea 
cadastrului 
agricol 
 
Obținerea 
certificatelor de 
calitate/manage
ment 
 
Asigurarea bazei 
de cerecetare, 
consiliere  și 
formare 
profesională 

Obținerea 
certificatelor de 
calitate 
/management 
 
Asigurarea de 
resurse umane 
calificate în 
operarea 
serviciilor 

Asigurarea 
resurselor umane, 
a tehnologiilor și a 
accesului la piețe 
 
Asigurarea bazei 
de cerecetare, 
consiliere și 
formare 
profesională 
 

Coordonarea 
tematicii de 
cercetare cu 
prioritățile sociale, 
economice și de 
mediu a județului 

Asigurarea 
viabilității 
serviciilor din 
punct de vedere al 
capacității de 
plată/finanțare 
 
Asigurarea 
formelor de 
management 
prudent al 
resurselor 
naturale 

Aboradarea integrată a intervențiilor 
asupra patrimoniului construit prin 
acordarea unui interes egal privind 
valoarea bunului patrimonial, 
funcționalitatea acestuia și capacitate de 
operare, întreținere și finanțare  
 
Implicarea comunităilor în operațiuni de 
formulare și implementare a politicilor 
de protecție a patrimoniului 
 
Dezvoltarea formelor de comunicare cu 
rezidenții și turiștii privind valoarea de 
patrimoniu existent 

Realizarea de planuri de amenajare a teritoriului/urbanism 
pentru coorodnarea dezvoltării cu politici de protecție a 
resurselor și a mediului 
 
Implicarea comunităilor în operațiuni de formulare și 
implementare a politicilor de protecție a patrimoniului 
 
Dezvoltarea formelor de comunicare cu rezidenții și turiștii 
privind valoarea patrimoniului județean 
 
 
 

Realizarea de 
forme de 
management ce 
privesc 
dezvoltarea 
economică a 
județului 
 
Instituirea unui 
sistem de 
indicatori de 
performanță a 
serviciilor 
 
Cooronarea 
planificării 
servicilor și 
investițiilor cu 
specificul 
teritorial 

Dezvoltarea 
unui sistem 
periodic de 
comunicare cu 
comunitățile 
locale și cu 
sectorul privat 

Protecția mediului Reducere CO2, 
reducerea poluării 
aerului și a 
zgomotului pe 
coridoarele de 
transport din 
apropierea 
zonelor locuite și a 
habitatelor cu 
specii protejate 

Asigurarea de echipamente și tehnologii 
nepoluate 

Folosirea de 
procese și 
tehnologii 
nepoluante 

Folosirea unor 
soluții inovative 
de transport 
 
Operarea 
sistemului HoReCa  
în condiții de 
management al 
deșeurilor și 
optimizare a 
consumurilor  

Folosirea de 
procese și 
tehnologii 
nepoluante 

Diversificarea 
tematicii de 
cercetare și 
formare urmărind 
condițiile specifice 
ale județului 

Integrarea caracteristicilor teritoriale / 
geografice ale județului în planurile de 
gestionarea a apei și deșeurilro 
 
Imbunătățirea calității locuirii în zone 
urbane și rurale 
 
Folosirea de procese și tehnologii 
nepoluante 

Folosirea de 
procese și 
tehnologii 
nepoluante 
 
Folosirea 
management al 
deșeurilor și 
optimizare a 
consumurilor 
 
Consolidarea 
sistemului de 
monitorizare și de 
aplicare a legii 

Dezvoltarea de baze de date privind patrimoniul natural 
 
Realizarea de studii și lucrări de cercetare specifice 
 
Dezvoltarea tehnologică a formelor de monitorizare și de 
intervenție 
 
Consolidarea sistemului de monitorizare și de aplicare a legii 
 

 
Perfecționarea 
planurilor de 
management 
prin folosirea de 
tehnologii și 
informații 

 
Informarea și 
implicarea 
comunităților 
în activitățile ce 
privesc 
protecția 
mediului 

Eficiență 
energetică 

Optimizarea 
capacității 
transportului 
public și folosirea 
de moduri de 
transport 
alternativ 

Folosirea de forme de energie 
alternative 

Implementarea 
proceselor 
tehnologice 
bazate pe 
eficiența 
consumurilor 
 

Implementarea de 
intervenții cu 
efect asupra 
creșterii eficienței 
energetice a 
infrastructurii 
turistice 
 
Folosirea unor 
soluții inovative 
de transport 

Implementare 
proceselor 
tehnologice 
bazate pe 
eficiența 
consumurilor 

Diversificarea 
tematicii de 
cercetare și 
formare urmărind 
prioritățile 
județului 

Implementare proceselor tehnologice bazate pe eficiența 
consumurilor 

- - - Promovarea 
inițiativelor 
privind 
reducerea 
consumurilor și 
de aplicare a 
măsurilor de 
eficiență 
energetică 

Conștientizarea 
proprietarilor 
asupra 
costurilor și 
beneficiilor 
inițiativelor de 
eficientizare 
energetică a 
proprietăților 
publice și 
private 
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Combatere și 
adaptare la 
schimbări 
climatice 

Reducere emisiilor 
de CO2 produse 
de modurile de 
transport 

Reducere emisiilor 
de CO2 produse 
de unitățile de 
producere de 
energie 
 
Creșterea ponderii 
folosirii energiei 
regenerabile 

 Coordonarea 
informațiilor și a 
formelor de 
intervenție/com
batere 

  Realizarea de 
acțiuni de 
informare asupra 
rezultatelor 
cercetării ce 
privesc 
schimbările 
climatice 

Folosirea de procese și tehnologii nepoluante Coordonarea informațiilor și a formelor de 
intervenție/combatere 
 
Realizarea de acțiuni de informare asupra aspectelor ce 
privesc schimbările climatice 

Implementarea 
de politicii de 
adaptare și 
combatere la 
efectele 
schimbărilorcli
matice  

Conștientizarea 
comunităților 
asupra surselor 
generatoare și 
a efectelor 
generate de 
schimbările 
climatice 

Prevenirea și 
gestionarea 
riscurilor naturale 
și antropice 

Folosirea planurilor de amenajare teritorială în otimizarea 
planificării și realizării infrastructurii specifice 
 
Folosire GIS în operarea serviciilor și managementul rețelelor  
 
Folosirea rezultatelor obținute din cercetare în planificarea și 
proiectarea infrastructurii specifice  

Asigurarea amplasării unităților de lucru în afara zonelor de 
risc natural 
 
Folosirea de tehnologii și proceduri de evitare a riscurilor 
antropice 

Realizarea de 
acțiuni de 
informare asupra 
rezultatelor 
cercetării ce 
privesc riscuri 

Realizarea de planuri de amenajare a teritoriului/urbanism pentru coorodnarea dezvoltării cu politici de protecție a oamenilor, 
obiectivelor de interes public general și de patrimoniu constriuit 
 
Consolidarea formelor de gestionare a riscurilor susținute de utilaje/echipamente necesare 
 
Realizarea de strategii teritoriale de adaptare la schimbările climatice și a zonelor expuse la risc 
 
Implicarea operatorilor de servicii înprograme de proiectare și implementarea a acțiunilor de prevenire și gestionare a riscurilo 
r 

Folosirea de 
tehnologii și 
proceduri de 
evitare și de 
intervenție  

Informarea și 
implicarea 
comunităților 
în activitățile ce 
privesc 
prevenirea și 
combaterea 
inundațiilor și 
secetei 

Egalitate de gen Acces egal la informații și servicii Acces egal la informații și surse de cunoaștere și forme active 
de consiliere și participare la programe de perfecționare 
 

Acces egal la 
rezultatele 
cercetării 
 
Implicarea 
comunității în 
subiecte de 
cercetare 

Acces egal la 
utilități și servicii 
 
Acces egal la 
informații și 
facilități specifice 

Acces egal la informații, servicii de 
consiliere și acțiuni de transfer de 
cunoștințe și deprinderi 

Acces egal la surse de informare Acces egal la informații și servicii 
 

Egalitate de șanse Acces egal la 
informații și 
servicii 
 
Transport public 
cu facilități și 
servicii  adaptate 
diverselor grupuri 
de utilizatori 

Acces egal la informații și servicii Acces egal la informații și servicii privind piața muncii 
 
Acces la surse de cunoaștere/cercetare și forme active de 
consiliere și participare la programe de perfecționare 
 
Acces egal la locuri de muncă și beneficii 
 
Asigurarea transparenței în procesul de decizie privind 
politici economice 

Acces egal la 
rezultatele 
cercetării 
 
Implicarea 
comunității în 
subiecte de 
cercetare 

Acces egal la 
utilități și servicii 
de interes public 
general 
 
 
Acces egal la 
informații și 
facilități specifice 

Acces la informații, servicii de consiliere și acțiuni de transfer de cunoștințe și 
deprinderi 
 
Acces egal la activități specifice generate de bunuri patrimoniale de interes public  
 
Realizare de forme lesnicioase de acces și vizitare 

Acces egal la 
informații și 
servicii 

Acces egal la informații și servicii 

Lupta împotriva 
discriminării 

Acces egal la 
informații și 
servicii de  
 
Transport public 
cu facilități și 
servicii  adaptate 
diverselor grupuri 
de utilizatori 

Acces egal la informații și servicii 
 

Acces egal la informații, servicii de consiliere și acțiuni de 
transfer de cunoștințe și deprinderi 
 
Asigurarea transparenței în procesul de decizie privind 
formelor de combatere a discriminării 

Acces egal la 
rezultatele 
cercetării 
 
Implicarea 
comunității în 
subiecte de 
cercetare 

Acces egal la 
utilități și servicii 
 
Acces egal la 
informații și 
facilități specifice 

Acces la informații, servicii de consiliere și acțiuni de transfer de cunoștințe și 
deprinderi 
 
Acces egal la activități specifice generate de bunuri patrimoniale de interes public  
 
Realizare de forme lesnicioase de acces și vizitare 

Acces egal la 
informații și 
servicii 

Acces egal la informații și servicii 
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Anexa 1 – Fișe de proiect  
 
 
 

 Infrastructura de transport – 23 fișe 
 Infrastructura dezvoltării economice – 5 fișe 
 Infrastructura educației – 2 fișe 
 Infrastructura sănătate – 4 fișe 
 Infrastructura Socială – 4 fise 
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Fișa nr.T1 
TITLUL PROIECTULUI: 

Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internațional 
George Enescu: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin : 
 Creșterea capacității de transfer a aeroportului internațional George Enescu ; 
 Promovarea transportului intermodal (conectarea transportului aerian cu cel 

rutier); 
 Creșterea capacităților de parcare. 
 

ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea terminalului de pasageri cu o capacitate de 300 pasageri pe ora de vârf; 
 Realizare turn de control și anexa administrativă; 
 Realizare terminal intermodal pentru transport rurier; 
 Amenajare drum acces radiofar; 
 Realizare de stații tehnice: uzina electrică, centrala termică, rezervor apă anti-

incendiu și stație pompare; 
 Realizare parcaj pentru autovehicule; 
 Realizare garaj auto pentru mașinile de intervenție ale aeroportului. 
 

IMPACT ESTIMAT:  Creșterea numărului de călători și bunuri; 
 Reducerea timpilor de transfer/deplasare; 
 Reducerea emisiilor de CO2 generate de sectorul de transport. 

BUGET ESTIMATIV: 20.4 milioane Euro 
SURSE POTENTIALE 
DE FINANTARE: 

Buget Consiliul Județean Bacău 
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Fișa nr.T2 
TITLUL PROIECTULUI: 

Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a 
suprafețelor de mișcare aferente la  Aeroportul Internațional George Enescu: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin : 
 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere a aeroportului necesară 

creșterii capacității de transport în condiții de siguranță și de securitate; 
 Mărirea numărului de curse aeriene, național și internațional. 

ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Construcția structurii rutiere aeroportuare; 
 Montarea sistemului de balizaj luminos; 
 Construirea drumului perimetral de securitate; 
 Amenajare RESA la capetele pistei de decolare. 

IMPACT ESTIMAT:  Creșterea capacității de transport a aeroportului; 
 Ridicarea gradului de siguranță a traficului aerian; 
 Reducerea emisiilor de CO2 din sectorul de transport. 

BUGET ESTIMATIV: 46.48 milioane Euro 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

FESI – POIM, AP 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, 
durabil și eficient/ Obiectiv Specific-Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a 
aeroporturilor 
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Fișa nr.T3 
TITLUL PROIECTULUI: 

Drum de legătură directă a aeroportului internațional George Enescu cu DN 11:  
Proiect în fază incipientă/de pregătire 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 Fluidizarea traficului auto către și dinspre aeroport; 
 Creșterea accesibilității  aeroportului dinspre partea de vest a județului Bacău 

și din județele Covasna și Harghita. 
ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea drumului și a intrărilor în incinta aeroportului dinspre DN11; 
 Realizarea suprafețelor de parcare necesare; 
 Realizarea sistemelor de management integrat al traficului rutier/ feroviar/ 

aerian. 
IMPACT ESTIMAT:  Reducerea congestiei de trafic în municipiul Bacău (Calea Republicii); 

 Reducerea emisiilor de CO2 cauzate de congestia de trafic; 
 Reducerea accidentelor auto. 

BUGET ESTIMATIV: 10 milioane Euro 
SURSE POTENTIALE 
DE FINANTARE: 

Buget Consiliul Județean Bacău  
Buget Consliul Local al municipiului Bacău 
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Fișa nr.T4 
TITLUL PROIECTULUI: 

Terminalul multimodal Aeroport Internațional George Enescu: 
Proiect în fază incipientă/de pregătire 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 Creșterea fluidității transportului de persoane și mărfuri; 
 Creșterea numărului de călători în tranzit sau cu destinația județ Bacău; 
 Creșterea atractivității județului pentru atragerea de investiții private. 

ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea terminalului intermodal Aeroport Internațional George Enescu legat 
de gara municipiului Bacău; 

 Realizarea conectării rutiere și CF cu rețeaua de transport națională și 
județeană; 

 Realizarea investițiilor comerciale specifice nodurilor modale (spații 
comerciale, servicii turistice și de cazare și alimentație etc.); 

 Realizarea infrastructurii de management integrat al traficului. 
IMPACT ESTIMAT:  Reducerea timpului de comutare pentru călători și mărfuri; 

 Reducerea emisiilor de CO2 din sectorul transport; 
 Creșterea numărului de călători și bunuri. 

BUGET ESTIMATIV: 30 milioane Euro 
SURSE POTENTIALE 
DE FINANTARE: 

FESI, POR AP4 
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Fișa nr.T5 
TITLUL PROIECTULUI: 

Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău- DJ241-limită județ Vrancea-Podul Turcului-Izvorul 
Berheciului: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a județului Bacău cu județele din Regiunea de dezvoltare 

Nord-Est; 
 Creșterea accesibilității județului Bacău la infrastructura rutieră a TEN-T / 

națională. 
ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică. 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene și naționale; 
 Scăderea timpului de deplasare; 
 Scăderea emisiilor de CO2. 

BUGET ESTIMATIV: 106.50 mil lei 
SURSE POTENTIALE 
DE FINANTARE: 

FESI - POIM 
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Fișa nr T6 
TITLUL PROIECTULUI: 

Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău- DJ241A-Izvorul Berheciului-Secuieni: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a județului Bacău cu județele din Regiunea de dezvoltare 

Nord-Est; 
 Creșterea accesibilității județului Bacău la infrastructura rutieră a TEN-T / 

națională. 
ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene și naționale; 
 Scăderea timpului de deplasare; 
 Scăderea emisiilor de CO2. 

BUGET ESTIMATIV: 27.00 mil lei 
SURSE POTENTIALE 
DE FINANTARE: 

FESI - POIM 
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ișa nr.T7 
TITLUL PROIECTULUI: 

Axa rutieră strategică 3: Nemț-Bacău - DJ207D – limită județ Neamț-Traian: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a județului Bacău cu județele din Regiunea de dezvoltare 

Nord-Est; 
 Creșterea accesibilității județului Bacău la infrastructura rutieră a TEN-T / 

națională. 
ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică. 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene și naționale; 
 Scăderea timpului de deplasare; 
 Scăderea emisiilor de CO2. 

BUGET ESTIMATIV: 50.00 mil Lei 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

FESI - POIM 
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Fișa nr.T8 
TITLUL PROIECTULUI: 

Autostrada Brașov - Onești – Bacău: 
Proiect propus in masterplanul General de Transport 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a județului Bacău cu județele Covasna, Brașov; 
 Creșterea accesibilității județului Bacău la infrastructura rutieră a TEN-T 

globală. 
ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică. 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene și naționale; 
 Scăderea timpului de deplasare; 
 Scăderea emisiilor de CO2 . 

BUGET ESTIMATIV: 1,845.46 mil euro 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

FEDR/Buget de Stat 
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Fișa nr.T9 
TITLUL PROIECTULUI: 

Drum expres Focșani-Bacău-Suceav: 
Proiect propus in masterplanul General de Transport 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a județului Bacău cu viitoarea autostradă Iași-Târgu 

Mureș-Cluj-Napoca. 
ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică. 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene și naționale; 
 Scăderea timpului de deplasare; 
 Scăderea emisiilor de CO2 . 

BUGET ESTIMATIV: Etapa 1: 428.30 mil euro + Etapa 2: 388.95 mil. euro + Etapa 3: 289.99 mil. euro 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

FEDR/Buget de Stat 
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Fișa nr.T10 
TITLUL PROIECTULUI: 

Drum expres Bacău-Piatra Neamț: 
Proiect propus in masterplanul General de Transport 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 Conectarea județului prin traseul drumului expres  Piatra Neamț - Bacău -

Focșani (Buzău/Tulcea). 
ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică. 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene și naționale; 
 Scăderea timpului de deplasare; 
 Scăderea emisiilor de CO2 . 

BUGET ESTIMATIV: 239.12 mil euro 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

FEDR/Buget de Stat 
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Fișa nr.T11 
TITLUL PROIECTULUI: 

Reabilitare/modernizare DJ 117 – Poduri: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a UAT-urilor din zona de influență a municipiului Bacău 

cu zona de nord a județului; 
 O mai bună conectare a drumurilor naționale DN11 și 2G. 

ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene și naționale 
 Scăderea timpului de deplasare 
 Scăderea emisiilor de CO2. 

BUGET ESTIMATIV: 16.50 mil lei 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

Buget Consiliul Județean Bacău 
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Fișa nr.T12 
TITLUL PROIECTULUI: 

Reabilitare/modernizare DJ 118A – Berești-Tazlău-Romanești-Tescani: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a UAT-urilor din zona de influență a municipiului Bacău; 
 O mai bună conectare a drumurilor naționale DN11 și 2G. 

ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică. 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene și naționale 
 Scăderea timpului de deplasare 
 Scăderea emisiilor de CO2. 

BUGET ESTIMATIV: 13.50 mil lei 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

Buget Consiliul Județean Bacău 
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Fișa nr.T13 
TITLUL PROIECTULUI: 

Reabilitare/modernizare DJ118B-Berești-Tazlău-Strugari: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a UAT-urilor din zona de influență a municipiului Bacău. 

ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică. 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene și naționale 
 Scăderea timpului de deplasare 
 Scăderea emisiilor de CO2. 

BUGET ESTIMATIV: 14.00 mil lei 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

Buget Consiliul Județean Bacău 

 
 
 
 
 
 
 



Etapa B: Elaborarea STRATEGIEI și a mecanismelor de monitorizare 
 

108 
IHS Romania/iunie 2017 

 
Fișa nr.T14 
TITLUL PROIECTULUI: 

Reabilitare/modernizare DJ 119 – Bacău-Sărata: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a UAT-urilor  din zona metropolitană Bacău; 
 Creșterea accesibilității la infrastructura rutieră județeană și națională. 

ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică. 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene și naționale; 
 Scăderea timpului de deplasare; 
 Scăderea emisiilor de CO2. 

BUGET ESTIMATIV: 14. 50 mil lei 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

Buget Consiliul Județean Bacău 
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Fișa nr.T15 
TITLUL PROIECTULUI: 

Reabilitare/modernizare DJ119C – DN11A-Lunca Dochiei limită județ Vrancea: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a UAT-urilor din zona de sud a județului Bacău  cu 

județul Vrancea; 
 Creșterea accesibilității la infrastructura rutieră județeană și națională (DN 

11A). 
ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică. 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene și naționale; 
 Scăderea timpului de deplasare; 
 Scăderea emisiilor de CO2. 

BUGET ESTIMATIV: 8.50 mil lei 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

Buget Consiliul Județean Bacău 
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Fișa nr.T16 
TITLUL PROIECTULUI: 

Reabilitare/modernizare DJ207F – DN2-Berești Bistrița-Pădureni-Gura Văii-
Racova: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a UAT-urilor din zona de nord a județului Bacău cu 

județul Neamț; 
 Creșterea accesibilității la infrastructura rutieră județeană și națională (DN2F). 

ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică. 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene și naționale; 
 Scăderea timpului de deplasare; 
 Scăderea emisiilor de CO2. 

BUGET ESTIMATIV: 30.50 mil lei 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

Buget Consiliul Județean Bacău 
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Fișa nr.T17 
TITLUL PROIECTULUI: 

Reabilitare/modernizare DJ123 – limita județ Harghita-Valea Uzului-
Dărămănești: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a UAT-urilor urbane din zona de vest a județului Bacău 

cu județul Harghita; 
 Creșterea accesibilității la infrastructura rutieră județeană și națională. 

ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică. 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene și naționale; 
 Scăderea timpului de deplasare; 
 Scăderea emisiilor de CO2. 

BUGET ESTIMATIV: 17.00 mil lei 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

Buget Consiliul Județean Bacău 
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Fișa nr.T18 
TITLUL PROIECTULUI: 

Reabilitare/modernizare DJ241B – Pădureni-Godovana: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a UAT-urilor din zona de est a județului; 
 Creșterea accesibilității la infrastructura rutieră națională. 

ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică. 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene și naționale; 
 Scăderea timpului de deplasare; 
 Scăderea emisiilor de CO2. 

BUGET ESTIMATIV: 34.00 mil lei 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

Buget Consiliul Județean Bacău 
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Fișa nr.T19 
TITLUL PROIECTULUI: 

Reabilitare/modernizare DJ243B – Motoșeni-Stănișești: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a UAT-urilor din zona de est a județului; 
 Creșterea accesibilității la infrastructura rutieră națională (județul Vaslui). 

ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică. 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene și naționale; 
 Scăderea timpului de deplasare; 
 Scăderea emisiilor de CO2. 

BUGET ESTIMATIV: 33.50 mil lei 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

Buget Consiliul Județean Bacău 
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Fișa nr. T20 
TITLUL PROIECTULUI: 

Reabilitare/modernizare DJ252A – Milești de Sus-Răcătău: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a UAT-urilor din zona de est a județului; 
 Creșterea accesibilității la infrastructura rutieră națională ( DN 11A și 2F). 

ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică. 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene și naționale; 
 Scăderea timpului de deplasare; 
 Scăderea emisiilor de CO2. 

BUGET ESTIMATIV: 29.00 mil lei 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

Buget Consiliul Județean Bacău 
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Fișa nr. T21 
TITLUL PROIECTULUI: 

Reabilitare/modernizare DJ252B – Gioseni-Petrești: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a UAT-urilor din zona de est a județului; 
 Creșterea accesibilității la infrastructura rutieră județeană și națională. 

ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică. 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene; 
 Scăderea timpului de deplasare; 
 Scăderea emisiilor de CO2. 

BUGET ESTIMATIV: 35.50 mil lei 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

Buget Consiliul Județean Bacău 
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Fișa nr. T22 
TITLUL PROIECTULUI: 

Reabilitare/modernizare DJ252C – Tătărăști-Corbasca: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a UAT-urilor din zona de est a județului;  
 Creșterea accesibilității la infrastructura rutieră națională (DN 11A). 

ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică. 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene și naționale; 
 Scăderea timpului de deplasare; 
 Scăderea emisiilor de CO2. 

BUGET ESTIMATIV: 63.50 mil lei 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

Buget Consiliul Județean Bacău 

 
 
 
 
 
 
 



Etapa B: Elaborarea STRATEGIEI și a mecanismelor de monitorizare 
 

117 
IHS Romania/iunie 2017 

 
Fișa nr. T23 
TITLUL PROIECTULUI: 

Reabilitare/modernizare DJ252F Ungureni-Gura Anei-Viforeni: 
Proiect cu documentație tehnică aprobată 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea accesibilității județului și a UAT-rilor din cadrul acestuia în condiții de 

calitate și siguranță prin: 
 O mai bună conectare a UAT-urilor din zona de est a județului; 
 Creșterea accesibilității la infrastructura rutieră județeană și națională. 

ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

 Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică. 

IMPACT ESTIMAT:  Conectarea UAT –urilor la rețeaua de drumuri județene; 
 Scăderea timpului de deplasare; 
 Scăderea emisiilor de CO2. 

BUGET ESTIMATIV: 13.00 mil lei 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

Buget Consiliul Județean Bacău 
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Fișa nr.Ec1 
TITLUL PROIECTULUI: 

SALT – Program de sprijin si mentorat pentru sustinerea si dezvoltarea 
afacerilor de tip start-up: 
Proiect în pregătire 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Creșterea competitivității produselor și serviciilor realizate în județul Bacău 

 
ACTIVITATI 
PRINCIPALE: 

• Reabilitare si modernizarea clădirii de birouri A; 
• Dotarea centrului cu echipamentele și mobilierul necesar funcțiilor ce trebuie 
indeplinite. 
 Realizarea unui pre-accelerator de afaceri/accelerator de afaceri; 
 Dezvoltarea unui hub antreprenorial; 
 Realizarea unui hub virtual; 
 Realizarea unui centru de informare si transfer tehnologic 

IMPACT ESTIMAT:  Creșterea spiritului antreprenorial; 
 Creșterea și extinderea capacităților de producție și servicii. 
 

BUGET ESTIMATIV: 250.000 euro 
 

SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

Buget Consiliul Județean Bacău  / 
 FESI-POR AP2 
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Fișa nr. Ec2 
TITLUL PROIECTULUI: 

Dezvoltarea competențelor de analiză, diagnostic ș iplanificare strategică în rândul 
angajaților din administrația publică locală și IMM din Regiunea NE 
Proiect în fază incipientă/de pregătire 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Specializarea personalului calificat în domeniul planificării / managementului strategic 

 
ACTIVITATI PRINCIPALE: Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică  

 
IMPACT ESTIMAT:  Realizarea / actualizarea strategiilor de dezvoltare pentru comunitățile / 

organizațiile / instituțiile implicate  
  Reducerea costurilor, prin internalizarea serviciilor de realizare / updatare a 

strategiilor  de dezvoltare  

BUGET ESTIMATIV: 1.000.000 euro 
 

SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

Program Operațional Capacitate Administrativă OS 1.2 – IP 2  
Fonduri alocte formării profesionale ale entităților implicate etc.  
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Fișa nr. Ec3 
TITLUL PROIECTULUI: 

Eficientizarea sistemelor informatice din administrația publică locală și IMM din 
Regiunea NE prin introducerea sistemelor open source 
Proiect în fază incipientă/de pregătire 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Facilitarea accesului și utilizarea sistemelor open source pentru instituțiile din 

administrația publică și IMM-uri 
 

ACTIVITATI PRINCIPALE: Realizarea activităților cuprinse în documentația tehnică  
 

IMPACT ESTIMAT:  Eficientizarea  și securizarea operațiunilor prin achiziționarea softurilor și 
licențelor pentru sistemele de operare și a soluțiilor de securitate antivirus 

  Calificarea și specializarea personalului în utilizarea sistemelor informatice 

BUGET ESTIMATIV: 1.000.000 euro 
 

SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

Fonduri Europene 
Fonduri proprii beneficiari proiect 
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Fișa nr. Ec4 
TITLUL PROIECTULUI: 

START-UP PENTRU SUSTINEREA ANTREPRENORILOR INOVATORI IN REGIUNEA NORD-
EST 
Proiect depus aflat  în fază de evaluare 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Cresterea abilitatii persoanelor de a materializa idei de afaceri inovative prin dezvoltarea 

competentelor antreprenoriale si manageriale pentru 400 de persoane cu varsta peste 18 
ani din Regiunea de dezvoltare N-E. 
 

ACTIVITATI PRINCIPALE:  Activitatea de management de proiect 
 Formare antreprenoriala 

 
IMPACT ESTIMAT:  Eficientizarea  și securizarea operațiunilor prin achiziționarea softurilor și 

licențelor pentru sistemele de operare și a soluțiilor de securitate antivirus 
 Calificarea și specializarea personalului în utilizarea sistemelor informatice 
 Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE 
 Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate în 

cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora 
 Plan de asistenta pentru START-UP-urile infiintate prin proiect in vederea 

accesarii altor programe de finantare pentru dezvoltare. 
 

BUGET ESTIMATIV: 11.885.323,68 Lei 
 

SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

POCU axa Prioritara 3 
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Fișa nr. Ec5 
TITLUL PROIECTULUI: 

START-UP DIASPORA – VALOARE ADAUGATA PRIN INOVARE LA PROCESUL FORMARII 
AVANTAJELOR COMPETITIVE ALE ROMANIEI 
Proiect depus în fază de evaluare 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Cresterea abilitatii persoanelor de a materializa idei de afaceri inovative prin dezvoltarea 

competentelor antreprenoriale si manageriale pentru 300 de persoane cu varsta peste 18 
ani rezidente sau cu domiciliul in diaspora in ultimele 12 luni. 
 

ACTIVITATI PRINCIPALE: A.1. Formare antreprenoriala 
Etapa a III-a Monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate si  asistenta 
pentru START-UP-urile infiintate prin proiect 
 

IMPACT ESTIMAT:  Eficientizarea și securizarea operațiunilor prin achiziționarea softurilor și 
licențelor pentru sistemele de operare și a soluțiilor de securitate antivirus 

  Calificarea și specializarea personalului în utilizarea sistemelor informatice 
 Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE 
 Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate în 

cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora 
 Plan de asistenta pentru START-UP-urile infiintate prin proiect in vederea 

accesarii altor programe de finantare pentru dezvoltare. 
  

BUGET ESTIMATIV: 10.671.636,87 Lei 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

POCU axa Prioritara 3 
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Fișa nr. Ed 1 
TITLUL PROIECTULUI: 

REABILITARE ENERGETICA CORP A  Universitatea „Vasile Alecsandri” 
Proiect tehnic aprobat de Consiliul de Administratie al Universității 

LOCALIZAREA: 

 
OBIECTIVE: Imbunătățirea izolației termice a anvelopei clădiriiși folosirea unui iluminat cu eficiență 

energetică ridicată și durată mare de funcționare 
 

ACTIVITATI PRINCIPALE: Eficientizarea energetica (anvelopare) si schimbarea corpurilor de iluminat clasice cu 
corpuri de iluminat cu LED in Corpul A 
 

IMPACT ESTIMAT:  Reducerea consumurilor energetice 
 Reducerea costurilor de funcționarea a Corpului A  

BUGET ESTIMATIV: 340.000 euro (fara TVA). 
SURSE POTENTIALE DE 
FINANTARE: 

POR axa prioritară 3 
POR axa prioritară 4 

 
 
 
 
 
 
 


