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Introducere 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Bacău în orizontul de timp 2021 

– 2029 este realizată în cadrul proiectului „Bacău Smart County” cod SIPOCA/SMIS - 

808/136013, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 

2020, Axa Prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, 

în cadrul Operațiunii Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu 

Strategia de consolidare a administrației publice 2014 – 2020 (SCAP), implementat de 

Consiliul Județean Bacău. 

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacităţii administrative 

a Judeţului Bacău prin fundamentarea deciziilor, planificarea strategică pe termen 

lung, simplificarea procedurilor administrative şi reducerea, în acelaşi timp, a 

birocraţiei pentru cetăţenii judeţului Bacău. 

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc introducerea de sisteme şi 

standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate 

către beneficiari în concordanţă cu SCAP, astfel:  

- Prin realizarea profilului monografic al judeţului Bacău, document ce va sta 

la baza elaborării Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău în 

orizontul de timp 2021-2029, precum şi a unui instrument digital de 

monitorizare a strategiei;  

- Prin extinderea funcţionalităţilor portalului web cu servicii aferente 

competenţelor partajate ale Consiliului Judeţean Bacău (urbanism şi 

amenajarea teritoriului);  

- Prin instruirea a 150 de persoane din cadrul grupului țintă, ce va determina 

creşterea competenţelor de utilizare a sistemelor informatice realizate şi 

implementate prin proiect.  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Bacău în orizontul de timp 2021 – 

2029 constituie o parte componentă a procesului de planificare strategică și 

reprezintă:  

- un document strategic elaborat de către părțile interesate, ce exprimă o 

viziune comprehensivă cu privire la dezvoltarea durabilă a Județului Bacău; 

- un proces pentru dezvoltarea unei viziuni pe termen mediu și lung la nivelul 

comunității. 

Totodată, strategia reprezintă un document de politică publică pe termen 

mediu şi lung, care defineşte politica autorităților publice locale cu privire la 

dezvoltarea durabilă a județului în care se impune luarea unor decizii la nivel local, în 

concordanță cu politicile de dezvoltare la nivel regional, național și european. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Bacău în orizontul de timp 2021 – 

2029 cuprinde două secțiuni: 
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Secțiunea A - Profilul monografic al județului Bacău, document realizat la 

nivelul anului 2021; 

Secțiunea B - Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul 

de timp 2021 – 2029, realizată la nivelul anului 2022 pe baza analizei diagnostic 

cuprinsă în Profilul monografic al județului Bacău. 

Strategia de dezvoltare durabilă ca document strategic cuprinde în mod 

elemente generale ale planificării strategice aplicate la nivelul unei comunități locale:  

- viziune; 

- valori; 

- obiective strategice; 

- obiective specifice; 

- plan de măsuri / acțiuni. 

Planificarea strategică este un proces continuu utilizat de comunitățile locale 

pentru a se asigura că politicile și programele existente corespund necesităților de 

dezvoltare economică ale comunității, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale 

disponibile. 

Consiliul Județean Bacău și-a asumat rolul de „motor administrativ” în județ. 

 

1 Context general 

1.1 Oportunități și constrângeri 2022 – 2029 

Legislația UE incidentă Obiectivelor de politică (OP) UE facilitează atragerea de 

fonduri europene necesare implementării politicilor de transport, mediu, sănătate, 

energetică, educație ale Județului Bacău. 

Oportunitatea accesării fondurilor europene nerambursabile (în contextul 

planului pentru bugetul multianual 2021-2027 și al planului național de relansare 

subsecvent mecanismului de relansare economică ”Next Generation EU” NGEU) 

facilitează consolidarea capăcității celor 93 de UAT-uri din județul Bacău pentru a 

susține dezvoltarea durabilă la nivelul județului prin derularea de investiții cu impact 

major asupra creșterii calității vieții cetățenilor din județul Bacău. 

Dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii IT generată și de transferul serviciilor 

publice în mediul online, conduce la necesitatea adaptării de către sectorul public a 

strategiilor / programelor în funcţie de potenţialul noilor tehnologii IT, dar și la 

necesitatea ca autoritatea locală să asigure instruirea personalului cu noile tehnologii 

IT și să reproiecteze structural și procesual serviciile pe care le furnizează cu scopul 

adaptării și modernizării acestora, precum și al îmbunătățirii comunicării și apropierii 

sale de cetățeni. 

Promovarea şi co-finanţarea producerii energiei verzi la nivelul Uniunii Europene 

și la nivel național, generează posibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile și, 
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implicit, creșterea capăcității instituționale de derulare de investiții de eficientizare 

energetică și de reducere a emisiilor de CO2. 

Din perspectiva constrângerilor, scăderea populației și tendințele migraționiste 

determină UAT-urile din județul Bacău să modifice și să adapteze în timp util 

strategiile și programele în funcție de structura socială și de dinamica demografică. 

Creşterea şomajului şi sărăciei, precum și securitatea socială scăzută în România 

(implicit în Județul Bacău) în actualul context generat de criza economică, gestionarea 

afluxurilor de refugiați, efectele pandemiei SARS-CoV-2, reclamă din partea 

autorităților publice locale identificarea de soluții locale (surse bugetare, creare de 

locuri de muncă, investiții, dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale etc.), 

acțiune îngreunată de constrângerile bugetare ce afectează bugetul local. 

Implicarea relativ scăzută a cetăţenilor, societăţii civile, mediului de afaceri şi 

a partenerilor sociali în identificarea nevoilor reale şi evaluarea serviciilor oferite 

acestora conduce la o fundamentare defectuoasă a actelor normative adoptate, în 

special a documentelor programatice și, prin urmare, insuficienta corelare a acestora 

cu nevoile și interesele beneficiarilor / cetățenilor. 

Instabilitatea legislativă afectează procesul de planificare strategică și 

managementul operațional, precum și implementarea deficitară a unor proiecte 

gestionate de autoritate. 

Necesitatea respectării normelor UE şi a obligaţiilor asumate la nivel 

internaţional de România în domeniul mediului impune actualizarea permanentă a 

documentelor programatice promovate de UAT Județul Bacău pentru respectarea 

prevederilor și obligațiilor existente la nivel internaţional în domeniu. 

Birocrația legislativă excesivă în domeniul achizițiilor publice și al contractării 

fondurilor nerambursabile generează dificultăți în derularea proceselor de achiziții 

publice. 

Pandemia a evidențiat atât un imbold pentru utilizarea tehnologiei digitale din 

administrația publică locală, cât și slăbiciunile sistemului și reticența resurselor umane 

de conducere și de execuție de a se contribui la o Românie/comunitate pregătită 

pentru era digitală. 

Contextul deteriorării grave a situației de securitate din Ucraina și din regiunea 

Mării Negre și a evoluțiilor negative, impune o abordare strategică flexibilă și la nivelul 

planificării strategice la nivel local. 

1.2 Cadrul metodologic de elaborare a strategiei 

În cadrul procesului participativ de elaborare a Secțiunii B din strategie - 

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul de timp 2021 – 2029, 

pentru culegerea datelor necesare, consultantul a utilizat următoarele surse de date: 
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- Documente publice (cadrul strategic internațional/ european/ național/ 

regional/ județean, resursele alocate pentru perioada 2022-2029, 

documente strategice, rapoarte, studii, etc.); 

- Proiecte și fișe de proiecte puse la dispoziție de Consiliul Județean, 

instituțiile subordinate și UAT-urile din județ; 

- Aplicarea de chestionare; 

- Întâlniri cu toate UAT-urile din județ; 

- Workshop-uri tematice la care au participat atât instituțiile subordonate, 

cât și toți factorii locali interesați (reprezentanți ai mediului public și 

privat, ONG-uri); 

- Interviuri. 

Din punct de vedere metodologic, Strategia de dezvoltare durabilă a județului 

Bacău în orizontul de timp 2021 – 2029 s-a realizat la nivelul anului 2022, parcurgând 

o serie de 6 etape, prin implicarea atât a Consiliului Județean Bacău, cât și a 

instituțiilor subordonate -Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău; Ansamblul Folcloric 

„Busuiocul”, Bacău; Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza”, Bacău; Centrul 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău; Complexul 

Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău; Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” 

Bacău; Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău; Direcţia 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău; Filarmonica „Mihail Jora”, Bacău; Regia 

Autonomă Aeroportul Internaţional „George Enescu”, Bacău; Revista de cultură 

„Ateneu”; Serviciul Public de Protecţie a Plantelor Bacău; Serviciul Public Judeţean 

de Drumuri Bacău; Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi 

Coordonarea Activităţii de Salvamont; Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău; - precum 

și a celor 93 de UAT-uri.  

Etapa 1 – prelucarea datelor din secțiunile dedicate pentru conturarea unor 

direcții de dezvoltare a județului Bacău în orizontul de timp 2021 – 2029 din 

chestionarele aplicate la nivelul anului 2021 pentru elaborarea Profililui monografic la 

județului Bacău și anume: 

- Chestionar pentru UAT-urile din județul Bacău, prezentat în ANEXA 1; 

- Chestionar pentru cetățenii din județul Bacău, prezentat în ANEXA 2; 

- Chestionar pentru instituțiile subordonate Consiliului Județean Bacău, 

prezentat în ANEXA 3; 

- Fișă de date pentru UAT-urile din județul Bacău, prezentată în ANEXA 4. 

Etapa 2 – Analiza documentelor strategice la nivel internațional/ european/ 

național/ regional/județean și corelarea cu resursele alocate (PNRR, programele 

operaționale 2021 – 2027, programe guvernamentale, etc.) 

Etapa 3 – Elaborarea propunerii de viziune, obiective generale (OG) și obiective 

specifice (OS) de dezvoltare durabilă a județului în cadrul unui proces intercativ de 
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consultare cu reprezentanții beneficiarului și a draftului de Plan de măsuri de 

dezvoltare durabilă a județului 2022 – 2029. 

Etapa 4 -  Solicitarea de proiecte/fișe de proiecte de la Consiliul județean, 

instituțiile subordonate și UAT-urile din județ pentru realizarea portofoliului de 

proiecte, parte componentă a strategiei. 

Echipa de proiect a Consiliului Județean Bacău și-a asumat solicitarea pe e-mail 

a propunerilor de proiecte/fișe de proiecte în perioada martie – iunie 2022. 

S-au primit propuneri de proiecte/ fișe de proiecte de la: 

- Consiliul Județean; 

- 8 instituții subordonate Consiliului județean; 

- 93 de UAT-uri din județul Bacău. 

Etapa 5 - În cadrul componentei calitative a cercetării s-a organizat pe 22 iunie 

2022 o întâlnire cu reprezentanți ai UAT Județul Bacău, instituțiilor subordonate și ai 

altor părți interesate (Universitatea "Vasile Alecsandri", Camera de Comerț și Industrie, 

firme, ONG-uri, instituții avizatoare etc.)  și s-au prelucrat informațiile obținute în 

această întâlnire, informații coroborate cu direcții prioritare de dezvoltare pentru 

perioada 2021 – 2029 identificate în urma celor 10 întâlniri zonale la care au participat 

reprezentanți de la UAT-urile din județ, organizate în 2021, cu focus pe datele 

necesare elaborării Profilului monografic al județului Bacău. 

Etapa 6 – Definitivarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău 

pentru perioada 2022 – 2029. 

În această etapă, consultantul a solicitat feedback din partea Consiliului 

Județean Bacău, a integrat observațiile acceptate în consens și a transmis Consiliului 

Județean Secțiunea B din Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău în 

orizontul de timp 2021 - 2029 - Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău în 

orizontul de timp 2021 - 2029, urmând a se respecta cadrul legal privind transparența 

decizională în administrația publică. 

 

2 Contextul elaborării Strategiei, corelarea cu documentele 

programatice de nivel internațional/ european/ national/ 

regional 

 

2.1 Cadrul strategic internațional de dezvoltare durabilă 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite 

„Aspirăm la o lume a respectului universal pentru drepturile omului și 

demnitatea umană, statul de drept, justiție, egalitate și nediscriminare; o 
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lume a respectului față de rasă, etnie și diversitatea culturală, precum și 

pentru egalitatea de șanse, care să permită dezvoltarea deplină a potențialului 

uman și să contribuie la prosperitatea împărtășită. O lume care investește în 

copiii săi și în care fiecare dintre ei crește fără violență și exploatare. O lume 

în care fiecare femeie și fată se bucură de egalitate de gen deplină și în care 

toate barierele legale, sociale și economice din calea emancipării lor au fost 

eliminate. O lume justă, echitabilă, tolerantă, deschisă și favorabilă incluziunii 

sociale, în care sunt satisfăcute nevoile celor mai vulnerabili.”1 

 

Adunarea Generală ONU – septembrie 2015 

 

 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a fost adoptată de Adunarea Generală 

ONU în septembrie 2015. Esența Agendei 2030 o reprezintă 17 Obiective de Dezvoltare 

Durabilă (ODD)2. Scopul celor 17 ODD este de a asigura o viață sustenabilă, pașnică, 

prosperă și echitabilă pe pământ pentru toată lumea, în prezent și în viitor. Obiectivele 

acoperă provocările globale care sunt cruciale pentru supraviețuirea umanității. Ele 

stabilesc limite de mediu și praguri critice pentru utilizarea resurselor naturale. 

Obiectivele recunosc că eradicarea sărăciei trebuie să meargă mână în mână cu 

strategiile care clădesc dezvoltarea economică. Ele abordează o gamă de nevoi sociale 

incluzând educația, sănătatea, protecția socială și oportunitățile de locuri de muncă, 

tratând în același timp schimbările climatice și protecția mediului.  

 

1 Organizația Națiunilor Unite, Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, 2015. 

2 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/ 

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/
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Figura 1 Obiectivele de Dezvoltare Durabilă – Agenda 2030 

 

 

Obiectivele de dezvoltare durabilă asumate la nivel global pentru a fi atinse în 

perioada 2016 – 2030, sunt: 

- Obiectivul 1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale, pretutindeni; 

- Obiectivul 2. Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, 

îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile; 

- Obiectivul 3. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, 

la orice vârstă; 

- Obiectivul 4. Asigurarea unei educații echitabile, favorabile incluziunii și de 

calitate și promovarea posibilităților de învățare pe tot parcursul vieții, pentru 

toți; 

- Obiectivul 5. Realizarea egalității de gen și emanciparea tuturor femeilor și 

fetelor; 

- Obiectivul 6. Asigurarea accesului tuturor la serviciile de distribuire a apei și de 

salubrizare și gestionarea durabilă a acestora; 

- Obiectivul 7. Asigurarea accesului tuturor la servicii energetice fiabile, 

durabile, moderne și la prețuri accesibile; 

- Obiectivul 8. Promovarea unei creșteri economice susținute, favorabile 

incluziunii și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă, 

precum și a unor condiții de muncă decente pentru toți; 

- Obiectivul 9. Dezvoltarea unei infrastructuri reziliente, promovarea 

industrializării inclusive și durabile și încurajarea inovării; 

- Obiectivul 10. Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări; 

- Obiectivul 11. Dezvoltarea unor orașe și așezări umane favorabile incluziunii, 

sigure, reziliente și durabile; 
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- Obiectivul 12. Asigurarea unor modele de consum și producție durabile; 

- Obiectivul 13. Luarea de măsuri urgente pentru a combate schimbările climatice 

și impactul acestora; 

- Obiectivul 14. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și 

resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă; 

- Obiectivul 15. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea 

deșertificării, stoparea și inversarea procesului de degradare a solului și 

stoparea declinului biodiversității; 

- Obiectivul 16. Promovarea unor societăți pașnice și favorabile incluziunii, 

pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului tuturor la justiție și crearea 

unor instituții eficiente, responsabile și favorabile incluziunii, la toate 

nivelurile; 

- Obiectivul 17. Consolidarea mijloacelor de punere în aplicare și revitalizarea 

parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

 

2.2 Cadrul strategic european  

 

Pactul Ecologic European (European Green Deal) 

Pactul ecologic european este răspunsul Uniunii Europene la provocările 

legate de climă și de mediu. El prezintă o nouă strategie de creștere care are drept 

scop transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, 

competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu 

existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050, în care mediul și sănătatea 

cetățenilor să fie protejate și în care creșterea economică să fie decuplată de 

utilizarea resurselor. 

Pactul urmărește, de asemenea, să protejeze, să conserve și să consolideze 

capitalul natural al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor 

împotriva riscurilor legate de mediu și a impacturilor aferente. În același timp, 

tranziția trebuie să fie echitabilă și favorabilă incluziunii, trebuie să pună oamenii pe 

primul plan și să acorde atenție regiunilor, industriilor și lucrătorilor care se vor 

confrunta cu cele mai mari dificultăți. 

Pactul ecologic european este o parte integrantă a strategiei Comisiei Europene 

de punere în aplicare a Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite și a obiectivelor 

de dezvoltare durabilă3. 

 

3 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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Figura 2 Obiectivele Pactului Ecologic European 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele Pactului Ecologic European: 

1. Sporirea nivelului de ambiție al UE în materie de climă pentru 2030 și 2050 

- Asumarea unui obiectiv mai ambițios de a reduce, în mod responsabil, emisiile 

de gaze cu efect de seră, respectiv o reducere care să fie, în 2030, în comparație 

cu nivelurile din 1990, de cel puțin 50% și care să tindă spre 55%. 

2. Furnizarea de energie curată, sigură și la prețuri accesibile 

- Decarbonizarea susținută a sistemului energetic este crucială pentru atingerea 

obiectivelor climatice în 2030 și 2050. Producția și utilizarea energiei în 

diversele sectoare economice reprezintă peste 75% din emisiile de gaze cu efect 

de seră din UE. Eficiența energetică trebuie să constituie o prioritate. Trebuie 

dezvoltat un sector al energiei electrice care să se bazeze în mare măsură pe 

surse regenerabile, urmând ca acest demers să fie completat de eliminarea 

rapidă a cărbunelui și de decarbonizarea gazelor. 

- Trebuie să fie abordat riscul de sărăcie energetică la care sunt expuse 

gospodăriile care nu își pot permite să plătească pentru serviciile energetice 

esențiale menite să le asigure un nivel de trai de bază. Implementarea unor 

programe eficace, cum ar fi mecanismele de finanțare a gospodăriilor pentru 

renovarea locuințelor, poate reduce facturile la energie și poate contribui la 

protecția mediului. 

3. Mobilizarea sectorului industrial pentru o economie curată și circulară 
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- Realizarea unei economii circulare și neutre din punctul de vedere al impactului 

asupra climei necesită mobilizarea deplină a industriei. 

- Europa trebuie să valorifice potențialul transformării digitale, care este un 

factor esențial în atingerea obiectivelor Pactului ecologic. Alături de strategia 

industrială, un nou plan de acțiune privind economia circulară va contribui la 

modernizarea economiei UE și va valorifica oportunitățile oferite de economia 

circulară la nivel național și la nivel mondial. 

4. Construirea și renovarea clădirilor într-un mod eficient din punct de vedere 

energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor 

- Construirea, utilizarea și renovarea clădirilor necesită cantități semnificative 

de energie și de resurse minerale (de exemplu nisip, pietriș, ciment). Clădirile 

reprezintă, de asemenea, 40% din consumul de energie. În prezent, rata anuală 

de renovare a parcului imobiliar variază între 0,4 și 1,2% în statele membre. 

Această rată va trebui cel puțin să se dubleze pentru ca obiectivele UE în 

materie de eficiență energetică și climă să fie atinse. 

5. Accelerarea tranziției către o mobilitate durabilă și inteligentă 

- Sectorul transporturilor este responsabil pentru un sfert din emisiile de gaze cu 

efect de seră din Uniune și acest procent este în continuă creștere. Pentru a se 

asigura neutralitatea climatică, este necesară o reducere cu 90% a emisiilor 

generate de transporturi până în 2050. 

- Transportul multimodal trebuie stimulat puternic în vederea asigurării unei 

eficiențe sporite a sistemului de transport. În mod prioritar, o parte substanțială 

din transportul intern de mărfuri efectuat în prezent în proporție de 75% pe cale 

rutieră ar trebui să se efectueze în viitor pe calea ferată și pe căile navigabile 

interioare. 

- UE va trebui să intensifice producția și utilizarea combustibililor alternativi 

durabili în domeniul transporturilor. Până în 2025, vor fi necesare aproximativ 

1 milion de stații publice de reîncărcare și de realimentare pentru cele 13 

milioane de vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute care se preconizează că 

vor circula pe drumurile europene. 

- Transporturile ar trebui să devină mult mai puțin poluante, în special în orașe. 

6. „De la fermă la consumator”: conceperea unui sistem alimentar echitabil, 

sănătos și ecologic 

- Fermierii și pescarii europeni au un rol esențial în gestionarea tranziției. 

Strategia „De la fermă la consumator” va consolida eforturile depuse de aceștia 

în vederea combaterii schimbărilor climatice, a protejării mediului și a 

conservării biodiversității. 

- Planurile strategice vor trebui să reflecte un nivel ridicat de ambiție pentru a 

reduce în mod semnificativ utilizarea pesticidelor chimice și riscul reprezentat 

de acestea, precum și utilizarea îngrășămintelor și a antibioticelor. 
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- Strategia „De la fermă la consumator” va contribui, de asemenea, la realizarea 

unei economii circulare. Aceasta va avea drept scop reducerea impactului 

asupra mediului al sectoarelor prelucrării alimentelor și comerțului cu 

amănuntul prin adoptarea de măsuri referitoare la transportul, depozitarea, 

ambalarea alimentelor și la risipa alimentară. 

- În sfârșit, strategia „De la fermă la consumator” va viza stimularea consumului 

de alimente durabile și promovarea unor alimente sănătoase și accesibile ca 

preț pentru toți. 

7. Conservarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității 

- Ecosistemele oferă servicii esențiale, cum ar fi hrană, apă dulce și aer curat, 

precum și adăpost. Ele atenuează efectele dezastrelor naturale, ale 

dăunătorilor și ale bolilor și contribuie la reglarea condițiilor climaterice. 

- Ecosistemele forestiere sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari ca 

urmare a schimbărilor climatice. Suprafața împădurită a UE trebuie ameliorată, 

atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, pentru ca UE să atingă 

obiectivul neutralității climatice și al unui mediu înconjurător sănătos. 

Reîmpădurirea și împădurirea durabile, precum și refacerea pădurilor degradate 

pot crește absorbția de CO2, îmbunătățind, în același timp, reziliența pădurilor 

și promovând bioeconomia circulară. 

8. Reducerea poluării la zero pentru un mediu fără substanțe toxice 

- Pentru a avea un mediu înconjurător fără substanțe toxice este nevoie de mai 

multe acțiuni de prevenire a poluării, precum și de măsuri de curățare a 

mediului și de remediere a poluării. 

- Pentru a proteja cetățenii și ecosistemele Europei, UE trebuie să monitorizeze, 

să notifice, să prevină și să remedieze mai bine poluarea aerului, a apei, a 

solului și cea cauzată de produsele de consum. Pentru a realiza acest obiectiv, 

UE și statele membre vor trebui să examineze într-un mod mai sistematic toate 

politicile și reglementările. 

 

Inițiativele Pactului Ecologic European: 

Pregătiți pentru 55  

Pachetul este un set de propuneri de revizuire a legislației privind clima, energia 

și transporturile și de punere în aplicare a unor noi inițiative legislative pentru a alinia 

legislația UE la obiectivele UE în materie de climă. Acesta include: 

- o revizuire a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), 

inclusiv extinderea acestuia la transportul maritim și o revizuire a normelor 

privind emisiile generate de aviație, precum și instituirea unui sistem separat 

de comercializare a certificatelor de emisii pentru transportul rutier și clădiri; 

- o revizuire a Regulamentului privind partajarea eforturilor în ceea ce privește 

obiectivele de reducere ale statelor membre în sectoarele din afara EU ETS; 
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- o revizuire a Regulamentului LULUCF privind includerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea 

destinației terenurilor și silvicultură; 

- o modificare a Regulamentului de stabilire a standardelor privind emisiile de 

CO2 pentru autoturisme și camionete; 

- o revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile; 

- o reformare a Directivei privind eficiența energetică; 

- o revizuire a Directivei privind impozitarea energiei; 

- un mecanism de ajustare la frontieră în funcție de carbon; 

- o revizuire a Directivei privind instalarea infrastructurii pentru combustibili 

alternative; 

- inițiativa ReFuelEU în domeniul aviației pentru combustibili de aviație derivați 

din surse regenerabile; 

- inițiativa FuelEU în domeniul maritim pentru un spațiu maritim european verde; 

- un fond social pentru climă; 

- o revizuire a Directivei privind performanța energetică a clădirilor; 

- reducerea emisiilor de metan în sectorul energetic; 

- o revizuire a celui de al treilea pachet privind energia pentru gaze. 

 

Legea europeană a climei 

Regulamentul privind Legea europeană a climei transformă ambiția politică de 

a atinge neutralitatea climatică până în 2050 într-o obligație juridică pentru UE. 

Prin adoptarea acestuia, UE și statele sale membre s-au angajat să reducă 

emisiile nete de gaze cu efect de seră în UE cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ 

cu nivelurile din 1990. Acest obiectiv este obligatoriu din punct de vedere juridic și se 

bazează pe o evaluare a impactului efectuată de Comisie. 

Principalele acțiuni incluse în regulament sunt: 

- cartografierea ritmului de reducere a emisiilor până în 2050 pentru a oferi 

previzibilitate întreprinderilor, părților interesate și cetățenilor; 

- dezvoltarea unui sistem de monitorizare și raportare a progreselor înregistrate 

în vederea atingerii obiectivului; 

- asigurarea unei tranziții verzi eficiente din punctul de vedere al costurilor și 

echitabile din punct de vedere social. 

 

Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice 

Strategia prezintă o viziune pe termen lung pentru ca UE să devină o societate 

rezilientă la schimbările climatice și pe deplin adaptată la efectele inevitabile ale 

schimbărilor climatice până în 2050. 

Printre măsurile prevăzute în strategie se numără: 
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- o mai bună colectare și partajare a datelor pentru a îmbunătăți accesul la 

cunoștințe și schimbul de cunoștințe privind impactul schimbărilor climatice; 

- soluții bazate pe natură, pentru a contribui la consolidarea rezilienței la 

schimbările climatice și la protejarea ecosistemelor; 

- integrarea adaptării în politicile macrobugetare. 

 

Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 

Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030 urmărește să contribuie 

la refacerea biodiversității Europei până în 2030.  

Printre acțiunile prevăzute în strategie se numără: 

- extinderea zonelor maritime și terestre protejate în Europa; 

- refacerea ecosistemelor degradate prin reducerea utilizării pesticidelor și a 

nocivității acestora; 

- creșterea finanțării acțiunilor și o mai bună monitorizare a progreselor. 

 

Strategia „De la fermă la consumator” 

Strategia „De la fermă la consumator” urmărește să contribuie la realizarea de 

către UE a neutralității climatice până în 2050, prin reorientarea actualului sistem 

alimentar al UE către un model durabil. 

În plus față de securitatea și siguranța alimentară, strategia are următoarele 

obiective principale: 

- asigurarea unei oferte de produse alimentare suficiente, accesibile ca preț și 

nutritive în limitele planetare; 

- sprijinirea unei producții alimentare durabile; 

- promovarea unui consum alimentar și a unor diete sănătoase mai durabile. 

 

Strategia industrială pentru Europa 

UE se bazează pe industria Europei pentru a conduce tranzițiile către 

neutralitatea climatică. 

Obiectivul strategiei industriale a UE este de a sprijini industria în rolul său 

de accelerator și catalizator al schimbării, inovării și creșterii economice. 

O actualizare a strategiei industriale vizează consolidarea rezilienței și promovarea 

competitivității Europei. Aceasta urmărește să permită industriei europene să conducă 

transformarea verde și digitală și să devină forța motrice la nivel mondial în tranziția 

către neutralitatea climatică și digitalizare. 

 

Planul de acțiune pentru economia circulară 

Decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor și trecerea la sisteme 

circulare în cea ce privește producția și consumul sunt esențiale pentru realizarea 

neutralității climatice a UE până în 2050. 
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Planul de acțiune prevede peste 30 de puncte de acțiune privind proiectarea de 

produse sustenabile, circularitatea în procesele de producție și capacitarea 

consumatorilor și a achizitorilor publici. Acesta vizează sectoare precum produsele 

electronice și TIC, bateriile, ambalajele, materialele plastice, produsele textile, 

construcțiile, clădirile și produsele alimentare. 

 

O tranziție justă 

Realizarea neutralității climatice până în 2050 va constitui o provocare mai mare 

pentru unele state membre și regiuni decât pentru altele. De exemplu, unele se 

bazează mai mult pe combustibilii fosili sau au industrii cu emisii ridicate de dioxid de 

carbon care asigură locuri de muncă pentru un număr semnificativ de persoane. 

UE a introdus Mecanismul pentru o tranziție justă pentru a oferi sprijin 

financiar și tehnic regiunilor care sunt cel mai mult afectate de trecerea la o economie 

cu emisii scăzute de dioxid de carbon.  

 

Energie curată, accesibilă ca preț și sigură 

Întrucât 75 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE provin din utilizarea 

și producția de energie, decarbonizarea sectorului energetic este un pas crucial către 

o UE neutră din punct de vedere climatic. 

UE lucrează la mai multe niveluri pentru atingerea acestor obiective: 

- sprijinirea dezvoltării și a adoptării unor surse de energie mai curate, cum ar 

fi energia din surse regenerabile offshore și hidrogenul; 

- promovarea integrării sistemelor energetice în întreaga UE; 

- dezvoltarea infrastructurii energetice interconectate prin coridoarele 

energetice ale UE; 

- revizuirea legislației actuale privind eficiența energetică și energia din surse 

regenerabile, inclusiv a obiectivelor acestora pentru 2030; 

- Sectorul construcțiilor reprezintă unul dintre cei mai mari consumatori de 

energie din Europa și este responsabil pentru mai mult de o treime din emisiile 

de gaze cu efect de seră din UE. 

 

Strategia UE pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice 

Substanțele chimice sunt esențiale pentru standardele de viață moderne și 

pentru economie. Cu toate acestea, substanțele chimice pot fi dăunătoare pentru 

oameni și mediu.  

Strategia stabilește o viziune pe termen lung pentru politica UE în domeniul 

substanțelor chimice, în cadrul căreia UE și statele membre urmăresc: 

- să asigure o mai bună protecție a sănătății umane; 

- să consolideze competitivitatea industriei; 

- să susțină un mediu fără substanțe toxice. 
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Inițiative pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă 

O societate și o economie cu zero emisii nete necesită ca sectorul mobilității să 

devină mai durabil și mai inteligent. Se estimează că emisiile din sectorul 

transporturilor vor trebui să scadă cu 90% până în 2050 pentru ca UE să atingă 

neutralitatea climatică, prin măsuri de: 

- revizuirea normelor privind limitele emisiilor de CO2 generate de autoturisme și 

camionete 

- creșterea gradului de utilizare a combustibililor durabili în sectoarele aviației, 

transportului rutier și maritime. 

Strategia UE pentru păduri și importurile care nu implică defrișări 

Strategia UE pentru păduri pentru 2030 se bazează pe Strategia UE privind 

biodiversitatea și constituie o parte esențială a eforturilor de reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030. 

Măsurile propuse includ: 

- promovarea gestionării durabile a pădurilor; 

- acordarea de stimulente financiare proprietarilor și administratorilor de păduri 

pentru a adopta practici ecologice; 

- sporirea dimensiunii și a biodiversității pădurilor, inclusiv prin plantarea a 3 

miliarde de arbori noi până în 2030. 

 

2.3 Arhitectura fondurilor europene pentru perioada 2021 – 2029 

 

2.3.1 Planul de investiții pentru o Europă durabilă 

 

Planul de investiții pentru o Europă durabilă va permite tranziția către o 

economie verde și neutră din punct de vedere climatic, având următoarele trei 

dimensiuni: 

- În primul rând, planul va mobiliza investiții durabile în valoare de cel puțin 

1 000 de miliarde EUR în următorul deceniu, prin intermediul bugetului UE. 

În cadrul bugetului UE, cota cheltuielilor publice alocate climei și mediului va fi 

mai mare ca oricând. El va atrage fonduri private prin intermediul garanțiilor și 

va contribui la o tranziție justă, facilitând investițiile în sectorul public în 

regiunile cele mai afectate de tranziție prin intermediul Mecanismului pentru o 

tranziție justă; 

- În al doilea rând, planul va crea un cadru favorabil pentru investitorii privați 

și sectorul public. El va urmări să asigure o tranziție eficientă din punctul de 

vedere al costurilor, justă, echilibrată din punct de vedere social și echitabilă. 

Instituțiile financiare și investitorii privați trebuie să dispună de instrumentele 

necesare pentru a identifica în mod corespunzător investițiile durabile. În 
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special, taxonomia UE, principiul „eficiența energetică pe primul loc” și 

evaluarea durabilității vor fi esențiale pentru mobilizarea capacității de acțiune 

a acestora. În ceea ce privește sectorul public, semestrul european, evaluarea 

punerii în aplicare a politicilor de mediu, planurile naționale privind energia și 

clima din cadrul uniunii energetice, precum și planurile prevăzute de legislația 

sectorială de mediu (de exemplu, cele privind deșeurile, apa, biodiversitatea și 

aerul) vor permite identificarea adecvată a nevoilor de investiții.  

- În al treilea rând, planul va oferi sprijin adaptat administrațiilor publice și 

promotorilor de proiecte pentru identificarea, structurarea și executarea 

proiectelor durabile. Va fi consolidat sprijinul acordat autorităților publice 

pentru a evalua nevoile financiare și a planifica investițiile ulterioare, precum și 

sprijinul direct pentru promotorii de proiecte din sectorul public și privat.  

                  

Figura 3  Planul de investiții pentru o Europă durabilă 

 
 

Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, rezilientă 

la schimbările climatice și durabilă din punct de vedere ecologic va necesita 

investiții semnificative. Pentru atingerea obiectivelor actuale în domeniul climei și al 

energiei pentru 2030 este nevoie de investiții suplimentare în valoare de 260 de 

m
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miliarde EUR pe an. Această cifră se referă în principal la investițiile legate de energie, 

la clădiri și la o parte a sectorului transporturilor (vehicule)4. Renovarea clădirilor 

prezintă cele mai semnificative nevoi medii de investiții pe sector5. Ar trebui să se 

asigure continuitatea acestor fluxuri de investiții de-a lungul timpului.  

Vor fi necesare investiții semnificative și în alte sectoare, în special în 

agricultură, pentru a aborda provocările de mediu în sens larg, inclusiv pierderea 

biodiversității și poluarea, protejarea capitalului natural și sprijinirea economiei 

circulare și albastre, precum și pentru capitalul uman și investițiile sociale legate de 

tranziție.  

Digitalizarea este un factor esențial pentru punerea în aplicare a pactului 

ecologic. Investițiile substanțiale în capacitățile digitale strategice europene, precum 

și în dezvoltarea și implementarea la scară largă a tehnologiilor digitale de vârf vor 

oferi soluții inteligente, inovatoare și adaptate la preocupările legate de climă.  

Fondurile europene alocate României și prioritățile acestora 

Pentru perioada 2021 – 2027 România ar putea beneficia de la Uniunea 

Europeană de un buget total de aproximativ 80 miliarde euro, care se compune din 

Cadrul Financiar Multianual și mecanismul de finanțare - Next Generation EU aferent 

Planului de Redresare Economică. 

 

2.3.2 Planul pentru bugetul multianual 2021 – 2029 

 

Propunerea de alocare financiară pentru România, conform Cadrului Financiar 

Multianual 2021 – 2027, este de 30,60 miliarde euro, distribuită astfel: 

 

4 În ceea ce privește transportul, datele includ cheltuielile totale de investiții în active mobile, dar nu și 
investițiile în infrastructură și în sistemele de facilitare a utilizării în comun a vehiculelor etc. Cifrele nu includ 
ipotezele actualizate privind costurile tehnologiei utilizate pentru strategia pe termen lung. 

5 Este vorba despre estimări prudente. Nu sunt incluse nevoile de investiții importante din agricultură sau 
cele legate de adaptarea la schimbările climatice sau de conservarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității, 
ca urmare a lipsei actuale de date. 
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Figura 4 Alocarea financiară pentru România 2021 – 2027 

 

 

 

Principalele caracteristici ale noului cadru pentru politica de coeziune 

pentru perioada 2021 – 2027 

1. Concentrarea tematică este distribuită astfel: 

- 35% din FEDR pentru Obiectivul Prioritar 1 - O Europă mai inteligentă 30%; din 

FEDR pentru Obiectivul Prioritar 2 - O Europă mai verde FEDR să contribuie cu 

30% la obiectivele de schimbări climaticeFC să contribuie cu 37% la obiectivele 

de schimbări climatice; 

- Min. 6% din FEDR pentru dezvoltare urbană; 

- 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate; 

- 25% din FSE+ pentru incluziune socială 10% din FSE+ pentru sprijinul pentru 

tinerii care nu au un loc de muncă. 

2. Condițiile de finanțare sunt următoarele: 

- Cofinanțarea la nivel național 

o 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru Fondul de 

Coeziune40% pentru regiunile mai dezvoltatePrefinanțare anuală – 

0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor. 

- TVA-ul - nu este cheltuială eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor 

mai mare de 5 000 000 EUR. 

- Dezangajarea - regula „N + 2”. 

 

Programele operaționale 2021 - 2027 

Programele operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național 

și prioritățile acestora: 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

8,385

17,323

4,499 392

ESF +

ERDF

CF

ETC
FEDR

FSE
FC
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- Tranziţie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme 

inteligente de energie, rețele şi soluții de stocare (intervenții adresate 

mediului privat). 

- Instrumente financiare 

- Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 

circulară 

- Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii 

aerului şi decontaminarea siturilor poluate  

- Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 

riscurilor 

2. Programul Operațional Transport (POT) 

- Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport 

rutier  

- Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 

accesibilitate teritorială  

- Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe 

calea ferată  

- Îmbunătăţirea mobilităţii naţionale, durabilă şi rezilientă în faţa 

schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe 

calea ferată  

- Îmbunătăţirea conectivităţii prin creşterea gradului de utilizare a 

transportului cu metroul în regiunea Bucureşti-Ilfov  

- Îmbunătăţirea conectivităţii şi mobilităţii urbane, durabilă şi rezilientă în 

faţa schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe 

calea ferată  

- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal  

- Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor  

- Creșterea gradului de siguranță şi securitate pe rețeaua rutieră de transport  

- Asistenţă tehnică 

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

- Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare  

- Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI  

- Creșterea competitivității economice prin digitalizare  

- Dezvoltarea infrastructurii broadband  

- Instrumente financiare pentru întreprinderi  

- Creșterea capacității administrative 

4. Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS) 

- Continuarea investițiilor în spitale regionale: Craiova, Cluj, Iași - faza a II-a  

- Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim 

ambulatoriu 
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- Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate 

fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului 

epidemiologic al morbidităţii 

- Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și 

servicii 

- Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 

- Informatizarea sistemului medical 

- Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea 

metodelor moderne de investigare, intervenție, tratament 

5. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  

- Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării 

grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 

- Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare 

profesională  

- Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței 

muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic  

- Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional 

și tehnic 

- Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți  

- Antreprenoriat și economie socială  

- Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii  

- Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul 

vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității 

6. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (intervenții 

adresate grupurilor de acțiune locală) 

- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  

- Comunităţi marginalizate  

- Reducerea disparităţilor între copiii în risc de sărăcie și / sau excluziune 

socială și ceilalți copii  

- Servicii pentru persoane vârstnice  

- Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 

- Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

- Ajutorarea persoanelor defavorizate 

7. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

- O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 

(intervenții OP1 adresate mediului privat, organizațiilor CDI, parteneriate) 

- O regiune cu orașe Smart  

- O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  
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- Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate 

- O regiune accesibilă 

- O regiune educată 

- O regiune atractivă  

- Asistenţă tehnică 

8. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

- Funcționare sistem (structuri coordonare și AM-uri pentru PO care nu au axă 

de AT) 

- Sprijin pentru beneficiari 

9. Programul Operațional pentru Tranziție Justă* 

- Creșterea și diversificarea economică 

- Ocuparea forței de muncă prin recalificare sau reconversie profesională 

- Decontaminarea siturilor poluate și economie circulară 

- Energie curată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiență 

energetică și energie din surse regenerabile 

- Digitalizare 

*Notă: Județul Bacău nu este eligibil 

 

Politica agricolă comună 2023 - 2027 

Începând cu 2023 se va pune în aplicare noua politică agricolă comună, ce se va 

aplica până în anul 2027, politică ce vine cu o nouă abordare legată de gestionarea 

plăților din cele două fonduri, fondul european de garantare agricolă și fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală. 

PAC 2023 – 2027 area cea mai ambițioasă politică din punct de vedere ecologic, 

un sfert din plățile directe fiind rezervate practicilor agricole verzi. În plus, este prima 

PAC ce include o dimensiune socială menită să garanteze condiții adecvate de ocupare 

a forței de muncă pentru lucrătorii agricoli. 

Noua PAC urmărește: 

- să sporească contribuția agriculturii la obiectivele ue în materie de mediu și 

de climă; 

- să ofere un sprijin mai bine direcționat fermelor mai mici; 

- să permită o mai mare flexibilitate pentru statele membre în ceea ce 

privește adaptarea măsurilor la condițiile locale. 

Printre principalele aspecte ale propunerilor PAC se numără: 

- o mai bună direcționare a plăților directe și a intervențiilor pentru dezvoltarea 

rurală, ambele categorii făcând obiectul unei planificări strategice; 

- o nouă arhitectură „verde” bazată pe condițiile de mediu care trebuie 

respectate de către fermieri și măsuri voluntare suplimentare în cadrul ambilor 

piloni; 
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- o abordare bazată pe performanță („noul model de performanță”), conform 

căreia statele membre ar trebui să raporteze realizările lor în fiecare an. 

Începând cu 2023, vor fi de cheltuit în România din Planul Național Strategic 

aproximativ 15,9 miliarde de euro, în contextul în care pentru perioada de tranziţie 

2021 - 2022 există alocări de 6,2 miliarde de euro. 

 

2.3.3 Fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului 

de Redresare și Reziliență 

 

Reflectând Pactul verde european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei 

și importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele 

Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 

ale ONU, mecanismul este destinat să contribuie la integrarea acțiunilor climatice și a 

sustenabilității mediului și la atingerea unei ținte globale reprezentate de alocarea a 

30% din cheltuielile bugetului Uniunii pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor privind 

clima. În acest scop, măsurile sprijinite de mecanism și incluse în planurile de 

redresare și reziliență ale fiecărui stat membru în parte ar trebui să contribuie la 

tranziția verde, inclusiv la biodiversitate, sau la abordarea provocărilor generate de 

această tranziție, și să prevadă un cuantum care reprezintă cel puțin 37% din alocarea 

totală a planului de redresare și reziliență. 

Totodată, statele membre trebuie să se asigure că măsurile incluse în planurile 

lor de redresare și reziliență respectă principiul „de a nu prejudicia în mod 

semnificativ” mediul, în înțelesul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852. 

Măsurile sprijinite de mecanism și incluse în planurile de redresare și reziliență 

ale fiecărui stat membru trebuie, de asemenea, să prevadă un cuantum care să 

reprezinte cel puțin 20% din alocarea planului de redresare și reziliență pentru 

cheltuielile digitale. 

Suma alocată României încă din 2020 este de 29.2 miliarde euro (13% din PIB)  

PNRR este structurat pe șase piloni (https://mfe.gov.ro/pnrr/): 

- Pilonul I. Tranziția Verde  

- Pilonul II. Transformarea Digitală  

- Pilonul III. Creștere inteligentă  

- Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială  

- Pilonul V. Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională  

- Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri  

Proiectele ce urmează a se implementa prin acest program vor trebui finalizate 

până în 2026 și vor trebui să corespundă unor reforme structurale sectoriale. În urma 

negocierilor dintre Guvernul României și Comisia Europeană principalele reforme la 

care s-a anagajat România sunt: 

https://mfe.gov.ro/pnrr/
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- Reforma pensiilor - o reformă majoră care va asigura un nivel adecvat pentru 

cei cu venituri mici și, de asemenea sustenabilitatea sistemului de pensii pe 

termen mediu și lung. 

- Reforme în politica fiscală - adoptarea de măsuri pentru a crește veniturile la 

buget din impozite, optimizarea cheltuielilor și pentru a asigura aplicarea 

cadrului fiscal. 

- Companiile cu capital de stat - revizuirea cadrului legislativ pentru aceste 

companii pentru a îmbunătăți guvernanța corporativă și pentru a asigura 

respectarea strictă a acestor reguli, monitorizare centralizată eficientă și 

control cu accent pe performanță. 

- Salarizarea în administrația publică - revizuirea sistemului pentru a evita 

eventuale creșteri bruște ale cheltuielilor cu salariile. 

- Banca Națională de Dezvoltare - crearea și operaționalizarea acestei bănci. 

- Administrație publică - un nou sistem pentru a accede în funcțiile publice și un 

sistem îmbunătățit de promovare, inclusiv pentru funcții de management. 

- Justiție - modificarea legilor justiției și consolidarea cadrului anti-corupție. 

- Transport fără emisii de carbon - introducerea principiilor taxării verzi, un nou 

sistem de taxare pentru drumuri, promovarea transportului cu emisii zero. 

- Energie Regenerabilă - promovarea eliminării treptate a cărbunelui din mixul 

energetic și creșterea contribuției din energii regenerabile, sprijin pentru 

producția de hidrogen și baterii și o reformă a pieței de energie electrică. 

Alte reforme sectoriale: 

Venitul minim de incluziune (VMI), Prevenție și îngrijire medicală primară, 

Creșterea ratelor de reciclare, Dialog social sporit, Îmbunătățirea Guvernanței Locale, 

Cadru îmbunătățit al achizițiilor publice. 

 

2.3.4 Cadrul strategic național 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, adoptată în 2018, 

are la bază cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030. Fiecare obiectiv 

prevede ținte de îndeplinire atât pentru 2020, cât și pentru 2030. 

 

Principalele ținte stabilite pentru Orizontul 2030 

  
ODD 1 Fără 

sărăcie – 

Eradicarea 

- Reducerea cu peste 60% a numărului persoanelor și familiilor 

care trăiesc în sărăcie și reconsiderarea pragului național de 

definire a sărăciei și sărăciei extreme. 

- Diminuarea substanțială a discrepanțelor de dezvoltare 

între diferitele regiuni ale țării precum și între mediile 

urban și rural cu obiectivul general de sporire mai 

echilibrată a veniturilor și nivelului de trai pe ansamblul 

populației. 
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sărăciei în 

toate formele 

şi în orice 

context 

 

- Anticipând îmbătrânirea accentuată a populației, asigurarea 

creșterii anuale a pensiei minime cu cel puțin 10% începând 

din 2019 în proporție mai mare decât majorările prevăzute 

pentru alte categorii de pensii de asigurări sociale de stat 

aflate în plată. 

- Integrarea într-un sistem național unitar a serviciilor de 

intervenție de urgență, reabilitare ulterioară și compensare 

a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente 

industriale sau evenimente climatice extreme, acordând 

atenție specială grupurilor vulnerabile sau defavorizate. 

- Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de 

dezvoltare acordate de România în cadrul programelor ODA, 

în funcție de capacitatea de susținere a economiei 

naționale, având ca obiectiv-țintă atingerea cifrei de 0,33% 

din venitul național brut la nivelul anului 2030. 

  
ODD 2 

Foamete 

„zero” – 

Eradicarea 

foametei, 

asigurarea 

securităţii 

alimentare, 

îmbunătăţirea 

nutriţiei şi 

promovarea 

unei agriculturi 

durabile 

- Continuarea și finalizarea programelor multianuale inițiate 

în perioada 2018-2020. 

- Adoptarea unor noi măsuri legislative, reglementări și 

proceduri de lucru congruente cu politicile și practicile 

Uniunii Europene pentru sporirea capacității efective de 

adaptare la schimbările climatice și de limitare a efectelor 

nocive ale acestora, întărirea rezilienței funcționale a 

tuturor structurilor din sectorul agroalimentar pe întreaga 

filieră de producție-procesare-desfacere. 

- Sprijinirea activităților productive în zona montană printr-

un program structurat pe 10 ani având ca beneficiari 

115.000 producători într-un spațiu de 4,5 milioane hectare 

pentru menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode 

tradiționale, adaptate la cerințele moderne în creșterea 

animalelor, înființarea unor stâne de munte, colectarea și 

procesarea fructelor de pădure și plantelor medicinale și 

dezvoltarea turismului montan în condițiile menținerii 

echilibrului ecologic și protecției mediului natural. 

 
ODD 3 

Sănătate şi 

- Modernizarea infrastructurii de sănătate publică, cu 

finanțare din Fondul suveran de dezvoltare și investiții prin 

construirea a (i) 8 spitale regionale noi, organizate ca centre 

de urgență/excelență pentru toate specialitățile medicale, 

inclusiv telemedicină, cu o capacitate la fiecare de 1.000 

paturi, 10 clinici, un centru de cercetare și echipamente de 

ultimă generație la un cost de 300 milioane euro per spital 
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bunăstare – 

Asigurarea unei 

vieţi sănătoase 

şi promovarea 

bunăstării 

tuturor la orice 

vârstă 

 

și (ii) un spital republican la București ca centru de 

urgență/excelență/cercetare acoperind toate 

specialitățile, cu o capacitate de peste 2.500 paturi, 30 de 

clinici, 2-5 unități de cercetare, echipamente de ultimă 

generație și un campus medical adiacent la un cost total de 

1,1 miliarde euro. 

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea a cel puțin 15 spitale 

județene, minimum 150 ambulatorii de specialitate, centre 

comunitare integrate medico-sociale; asigurarea cu 

ambulanțe a tuturor localităților până la nivel de comună; 

generalizarea treptată a instalării, dotării și încadrării 

cabinetelor medicale sau de medicină dentară în școli. 

- Ameliorarea capacității de diagnostic și tratament prin 

crearea unor centre de telemedicină regionale sau naționale 

în funcție de specialitate; implementarea serviciilor de e-

health; dezvoltarea operațiunilor de screening pentru boli 

netransmisibile cu impact asupra sănătății publice (diferite 

forme de cancer, diabet, afecțiuni cardio-vasculare), 

screening preconcepțional, prenatal și neonatal; screening 

pentru boli infecțioase, inclusiv cele cu transmisie sexuală 

(hepatită, HIV/SIDA, tuberculoză). 

- Instituirea – în vederea reducerii substanțiale a deficiențelor 

repetat semnalate în privința discontinuităților în 

aprovizionarea cu medicamente și vaccinuri și costurilor 

ridicate pentru pacienți, în special cei cu afecțiuni cronice 

severe sau rare – a unui program național prin care fiecare 

pacient, pentru fiecare boală, va avea la dispoziție un 

medicament gratuit; actualizarea permanentă a catalogului 

național al medicamentelor și elaborarea unui catalog 

național al dispozitivelor medicale și materialelor sanitare, 

cu indicarea prețurilor maximale, pentru informarea 

curentă în format electronic a pacienților, producătorilor și 

distribuitorilor. 

- Reglementarea prin lege a controlului asupra producerii, 

importului și comercializării suplimentelor alimentare. 

- Pentru asigurarea acoperirii necesarului de cadre calificate 

(medici, asistenți medicali, personal auxiliar) și limitarea 

efectelor exodului lor în străinătate datorită avantajelor 

materiale considerabile se prevede: eliminarea impozitului 

pe venit pentru medici începând cu 1 ianuarie 2019; 
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asigurarea formării unui număr adecvat de cadre medicale, 

preponderent în specialitățile care înregistrează un deficit; 

reformarea exigențelor și procedurilor din sistemul de 

rezidențiat pentru obținerea calificării de specialist; 

asigurarea unor condiții mai bune pentru înființarea de 

cabinete medicale în zone defavorizate sau greu accesibile; 

instituirea unui catalog național al profesioniștilor din 

sănătate care va fundamenta stabilirea necesarului de 

formare pe specialități. 

- Operaționalizarea și utilizarea curentă, în condițiile 

respectării condițiilor de confidențialitate a datelor cu 

caracter personal, a dosarului electronic al pacienților ca 

bază statistică pentru registrele naționale referitoare la 

fiecare patologie în parte și pentru fundamentarea 

cerințelor de alocări bugetare destinate programelor de 

sănătate. 

- Dezvoltarea unui sistem informatic integrat în domeniul 

sănătății care să permită interoperabilitatea aplicațiilor 

existente și viitoare în vederea elaborării și gestionării 

politicilor de sănătate. 

 
ODD 4 

Educaţie de 

calitate – 

Garantarea 

unei educaţii 

de calitate şi 

promovarea 

oportunităţilor 

de învăţare de-

a lungul vieţii 

pentru toţi 

 

- Implementarea programelor stabilite în 2017-2018 și 

lansarea de noi programe în domeniul educației, 

învățământului și formării profesionale în continuarea celor 

cu termen de finalizare până în 2023 în vederea apropierii 

semnificative de indicatorii medii de performanță din 

Uniunea Europeană. 

- Generalizarea sistemului de educație timpurie cu accent pe 

latura educativă a îngrijirii copiilor preșcolari prin consiliere 

parentală și formarea cadrelor didactice specializate; 

construirea, dotarea și încadrarea cu personal a 2.500 de noi 

creșe, grădinițe și unități after school. 

- Organizarea învățământului profesional și tehnic în 

campusuri special amenajate și dotate; pregătirea 

personalului didactic bine calificat; elaborarea curriculelor 

potrivit cerințelor de pe piața muncii în colaborare și cu 

cofinanțare din partea mediului de afaceri. 

- Sprijinirea comunităților de români din străinătate prin 

dublarea numărului de participanți la cursurile de limbă, 

cultură și civilizație românească; dezvoltarea lectoratelor 
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de limbă și literatură română în cadrul universităților din 

Europa și din lume. 

- Acordarea unui număr sporit de burse de studiu și altor 

facilități în cadrul asistenței oficiale pentru dezvoltare în 

domeniile cerute pe piața muncii din țările respective, în 

special în învățământul vocațional și tehnic, tehnologia 

informațiilor și științe, precum și în sistemul universitar. 

- Ridicarea nivelului de exigență la acreditarea instituțiilor 

din sistemul de învățământ superior, la promovarea cadrelor 

universitare exclusiv pe criterii profesionale și la acordarea 

diplomelor de licență, masterat și doctorat; evaluarea 

periodică a instituțiilor din sistem cu participarea unor 

experți de prestigiu din străinătate; internaționalizarea 

universităților românești prin diversificarea ofertei 

educaționale și atragerea de studenți străini. 

- Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și 

perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții, sporirea 

considerabilă a participării la sistemele formale și informale 

de cunoaștere în vederea apropierii de media 

performanțelor din statele membre ale Uniunii Europene. 

 
ODD 5 

Egalitate de 

gen – 

Realizarea 

egalităţii de 

gen şi 

emanciparea 

tuturor 

femeilor şi a 

fetelor 

 

- Continuarea și finalizarea strategiilor și programelor lansate 

înainte de 2020. 

- Reglementarea prin lege a unui set de măsuri active pentru 

asigurarea mobilității verticale a femeilor, fără nici un fel 

de discriminare și pe baza criteriilor de merit personal, în 

structurile ierarhice de stat, în mediul economic privat și în 

viața socială. 

- Monitorizarea prin indicatori măsurabili, prin date segregate 

colectate pe criteriul de sex a impactului politicilor, 

dispozițiilor legale sau administrative și al măsurilor active; 

evaluarea progreselor obținute și inițierea pe această bază 

a unor noi măsuri pentru asigurarea în fapt a egalității de 

gen. 
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ODD 6 Apă 

curată şi 

sanitaţie – 

Asigurarea 

accesului la 

apă şi sanitaţie 

pentru toţi 

 

- Asigurarea conectării gospodăriilor populației din orașe, 

comune și sate compacte la rețeaua de apă potabilă și 

canalizare în proporție de cel puțin 90%. 

- Elaborarea, aprobarea și implementarea etapizată a unor 

programe pe termen lung (20-30 ani) pentru managementul 

integrat al apelor și gestionarea riscurilor de inundații 

masive, secete prelungite, deșertificare, grindină sau îngheț 

generate de schimbările climatice. 

- Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor 

oferite de ecosistemele naturale (în special în luncile 

Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea 

integrată a bazinelor hidrografice și zonelor umede, 

stocarea sau devierea excesului de apă, regularizarea albiei 

râurilor și consolidări de maluri. 

- Creșterea substanțială a eficienței în folosirea apei în 

activitățile industriale, comerciale și agricole; extinderea 

reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în 

perspectiva atingerii obiectivelor economiei circulare. 

- Continuarea lucrărilor pentru combaterea eroziunii costiere 

pe litoralul Mării Negre, reabilitarea și stabilizarea în etape 

a 30 km de plaje și crearea altora noi; folosirea tehnicilor 

de observare prin satelit pentru urmărirea evoluțiilor în 

zonele afectate de eroziune și evaluarea impactului 

măsurilor întreprinse. 

- Includerea unor proiecte de gestionare a apei și de 

explorare a noi surse în programele României de asistență 

pentru dezvoltare. 

 
ODD 7 Energie 

curată  

 

- Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru 

energie electrică și gaze naturale în vedea asigurării 

accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la 

surse sigure de energie la prețuri acceptabile. 

- Asigurarea securității cibernetice a platformelor de 

monitorizare a rețelelor de producție, transport și 

distribuție a energiei electrice și gazelor naturale. 

- Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a 

resurselor și de degradare a mediului prin sporirea 

considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% 

comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a 

schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și stabile 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 32 

 

- Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a 

combustibililor cu conținut scăzut de carbon în sectorul 

transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv 

combustibili alternative 

- Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent 

în domeniul eficienței energetice în vederea atragerii 

investițiilor. 

- Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul 

consumului casnic, industrial și în transporturi prin 

stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și 

aparatură. 

 
ODD 8 Muncă 

decentă şi 

creştere 

economică – 

Promovarea 

creşterii 

economice 

sustenabile şi 

incluzive 

 

- Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior 

față de media UE pentru a susține efortul de reducere a 

decalajelor în comparație cu țările europene avansate, 

paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile și 

îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației în 

conformitate cu practicile modelului social european. 

- Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la 

Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică. 

- Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe 

utilizarea rațională și responsabilă a resurselor cu 

introducerea unor elemente ale economiei circulare și ale 

complexului socio-ecologic. 

- Valorificarea potențialului piețelor de capital și altor 

instrumente de finanțare, inclusiv a parteneriatelor public-

privat pentru demararea unor mari proiecte de investiții de 

interes național și european. 

 
ODD 9 

Industrie, 

inovaţie şi 

infrastructură 

– Construirea 

unei 

infrastructuri 

reziliente, 

- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, 

fiabile, durabile și puternice, inclusiv infrastructura 

regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea 

economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul 

larg și echitabil pentru toți. 

- Îmbunătățirea siguranței rutiere. 

- Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu 

eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptarea sporită 

a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, 

toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile 

respective ale acestora. 

- Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor 

industriale care se situează în zona mai profitabilă a lanțului 
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promovarea 

industrializării 

sustenabile şi 

încurajarea 

inovării 

 

valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de 

cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor 

piețe stabile și în creștere. 

- Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților 

tehnologice ale sectoarelor industriale; încurajarea 

inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de 

angajați în cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor 

publice și private pentru cercetare și dezvoltare. 

- Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea 

ratei de ocupare. 

- Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de 

altă natură la servicii financiare, inclusiv la credite 

accesibile și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe 

externe. 

 
ODD 10 

Inegalităţi 

reduse  - 

reducerea 

inegalităţilor 

între state 

- Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de 

protecție socială, în scopul reducerii progresive a 

inegalităților, respectiv a proporției grupurilor 

dezavantajate. 

- Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător 

anului 2030, din punctul de vedere al indicatorilor 

dezvoltării durabile. 

- Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin 

organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul 

drepturilor omului. 

 
ODD 11 Oraşe 

şi comunităţi 

durabile – 

Oraşe 

incluzive, 

sigure, 

reziliente şi 

durabile 

 

- Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru 

toți cetățenii. 

- Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate 

de inundații și alunecările de teren, îmbunătățirea 

răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și 

revenire la nivel funcțional în cel mai scurt timp după 

producerea evenimentului, reducerea impactului 

inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale 

alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin 

îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ. 

- Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la 

prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți, în 

special prin extinderea rețelelor de transport public, 

acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații 

vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate 
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și punerea în aplicare a unui program general de planificare 

spațial și amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile 

sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de 

dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să 

susțină coeziunea teritorială. 

- Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de 

risc seismic. 

- Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are 

asupra sănătății umane și a mediului prin acordarea unei 

atenții deosebite calității aerului. 

- Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor 

provocate de produsele chimice periculoase de poluare și de 

contaminarea aerului, apei și a solului. 

- Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a 

patrimoniului cultural și natural, a elementelor de peisaj din 

mediul urban și rural. 

- Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, 

transportul, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor 

chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta 

pericole pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru 

integritatea mediului. 

 
ODD 12 

Consum şi 

producţie 

responsabile – 

Asigurarea 

unor modele 

sustenabile de 

consum şi 

producţie  

 

- Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe 

utilizarea rațională și responsabilă a resurselor cu 

introducerea unor elemente ale economiei circulare, 

elaborarea unei foi de parcurs  

- Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la 

nivel de vânzare cu amănuntul și de consum și reducerea 

pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție 

și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare  

- Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până 

în 2025 și 60% până în 2030  

- Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje 

până în 2025 (materiale plastice 50%; lemn 25%; metale 

feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) 

și 70% până în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; 

metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și 

carton 85%) 

- Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până 

în 2022, a deșeurilor biologice până în 2023 și a materialelor 

textile până în 2025  
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- Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a 

producătorilor pentru toate ambalajele până în 2024  

- Implementarea practicilor durabile de achiziții publice 

verzi, în conformitate cu prioritățile naționale și politicile 

europene. 

 
ODD 13 

Acţiune 

climatică 

 

- Îndeplinirea și depășirea angajamentelor asumate de 

România privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon și 

alte gaze cu efect de seră într-o proporție de 40% față de 

anul de referință 1990, reducerea energo-intensivității și 

îmbunătățirea cu 27% a eficienței energetice la niveluri 

superioare în comparație cu media UE. 

- Identificarea în spațiu și eșalonarea în timp a efectelor 

schimbărilor climatice previzibile pe baza datelor științei și 

anticiparea vulnerabilităților care afectează diferitele 

regiuni din teritoriul României în special în sectoare precum 

energia, transporturile, mediul urban, resursele de apă, 

agricultura, silvicultura și dezvoltarea rurală. 

- Monitorizarea evenimentelor și proceselor ce pot fi atribuite 

schimbărilor climatice, descoperirea unor tipare repetitive 

și proiectarea pe aceste baze a măsurilor optime de 

adaptare. 

- Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în 

strategiile și politicile de dezvoltare sectorială și 

armonizarea lor intersectorială.  

 
ODD 14 Viaţa 

marină – 

Conservarea şi 

utilizarea 

sustenabilă a 

oceanelor, 

mărilor şi a 

resurselor 

marine 

- Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de 

toate tipurile, în special de la activitățile terestre, inclusiv 

poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți  

- Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului 

apelor marine, inclusiv prin cooperare științifică sporită la 

toate nivelurile  

- Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de 

pescuit la speciile sălbatice și de acvacultură cu respectarea 

cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în 

limite rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale 

în acest domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv și de 

agrement  

- Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de 

management durabil a resurselor acvatice vii. 
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ODD 15 Viaţa 

terestră – 

Protejarea, 

restaurarea şi 

promovarea 

utilizării 

durabile a 

ecosistemelor 

terestre, 

gestionarea 

durabilă a 

pădurilor, 

combaterea 

deșertificării, 

stoparea şi 

repararea 

degradării 

solului și 

stoparea 

pierderilor de 

biodiversitate 

 

- Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor 

oferite de ecosistemele naturale (în special în luncile 

Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea 

integrată a bazinelor hidrografice și zonelor umede  

- Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află 

și Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă umedă unicat în 

Europa, ca parte a patrimoniului natural european și 

mondial  

- Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a 

biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea 

acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare 

durabilă  

- Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-

dezvoltare de interes național și European pentru studierea, 

gestionarea, protejarea și conservarea diversității 

patrimoniului natural 

- Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale 

de arbori, dezvoltarea sistemului informatic integrat pentru 

monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase, 

inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și 

reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a celor 

degradate sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării 

programate a perdelelor forestiere pentru protecția 

culturilor agricole și a elementelor de infrastructură în 

scopul limitării impactului schimbărilor climatice  

- Tranziția către o economie circulară prin abordări 

complementare ce implică metode tradiționale și tehnologii 

de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea 

capitalului natural și reducerea dependenței de fertilizatorii 

sintetici și de pesticide, pentru combaterea degradării 

solului  

- Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și 

solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de 

deșertificare, secetă și inundații 

 

- Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și 

celeritate, în conformitate cu legile și procedurile stabilite, 

cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție  

- Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale 

în vederea îmbunătățirii actului decizional, prin acces egal 

pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica cultura, 
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ODD 16 Pace, 

justiţie şi 

instituţii 

eficiente – 

Promovarea 

societăţilor 

juste, pașnice 

și incluzive  

 

tradițiile, limba maternă și de a participa la viața 

economică, socială și politică și pentru combaterea 

preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate 

formele sale și promovarea dialogului interetnic, valorilor 

comune, diversității culturale și lingvistice  

- Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și 

ratelor de deces conexe  

- Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor 

formelor de violență și torturii copiilor  

- Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de 

armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor 

furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată  

- Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, 

participativ și reprezentativ la toate nivelurile  

- Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și 

transparente la toate nivelurile  

- Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor 

instituțiilor administrației publice centrale și locale, mai 

ales a compartimentelor care intră în contact direct cu 

cetățenii, pentru prestarea unor servicii prompte și 

civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe internet 

(on-line). 

 
ODD 17 

Parteneriate 

pentru 

realizarea 

obiectivelor – 

Parteneriate 

pentru 

realizarea 

obiectivelor 

 

- Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de 

dezvoltare acordate de România în cadrul programelor ODA, 

în funcție de capacitatea de susținere a economiei 

naționale, având ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% 

din venitul național brut la nivelul anului 2030  

- Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare 

pe măsura creșterii potențialului economic al României și 

încurajarea agenților economici români să investească, pe 

baze competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate  

- Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la 

Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică  

- Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea 

proactivă pe plan european și internațional. 
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2.4 Cadrul strategic regional 

Conform Planului de Dezvoltare Regională pentru Regiunea Nord-Est6 viziunea 

pentru 2030 este următoarea: „Regiunea Nord-Est va fi un spațiu competitiv, durabil 

și incluziv unde îți vei dori să locuiești, să lucrezi și să investești.” 

Obiectiv general: Derularea în regiune a unei dezvoltări echilibrate printr-un 

proces de creștere economică durabil, favorabil incluziunii sociale, care să conducă la 

creșterea standardului de viață și reducerea decalalajelor de dezvoltare intra și inter 

regionale. 
Tabel 1 - Prioritătile tematice ale strategiei de dezvoltare regională 

Prioritatea Nr. 1 - Dezvoltarea unei economii competitive 

Obiectiv specific Măsură 

1.1 Stimularea capacităților de 

inovare-cercetare și promovarea 

adoptării tehnologiilor avansate 

1.1.1 Dezvoltarea inovării și promovarea 

transferului tehnologic 

1.1.2 Sprijinirea cercetării private și 

publice pentru dezvoltarea și 

fructificarea de soluții integrate 

1.2 Sprijinirea înființării de noi 

firme, competitive și sustenabile, în 

domenii de interes local și  regional 

1.2.1 Sprijinirea tinerilor antreprenori și 

creșterea accesului firmelor înființate la 

servicii noi, de calitate 

1.3 Îmbunătățirea competitivității 

firmelor prin creșterea 

productivității în domenii cu 

valoare adaugată 

1.3.1 Dezvoltarea domeniilor 

competitive, sistemelor productive 

integrate și internaționalizarea acestora 

1.4 Îmbunătățirea competitivității 

prin creșterea accesului la serviciile  

tehnologiei informației și 

comunicațiilor 

1.4.1 Folosirea avantajelor tehnologiei 

informației și comunicațiilor în 

economie 

1.5 Creșterea competitivității și 

sustenabilității industriilor culturale 

și creative 

1.5.1 Sprijin acordat pentru dezvoltarea 

și promovarea industriilor culturale și 

creative 

1.6 Creșterea competitivității 

economice în mediul rural 

1.6.1 Sprijinirea și dezvoltarea 

activităților economice alternative în 

mediul rural 

1.7 Sprijinirea valorificării 

potențialului turistic existent 

1.7.1 Dezvoltarea infrastructurii de 

turism și de agrement aferentă, 

promovarea  potențialului turistic 

 
6 https://adrnordest.ro/storage/2021/02/PDR-NE-2021-2027-dec.-2020.pdf  

https://adrnordest.ro/storage/2021/02/PDR-NE-2021-2027-dec.-2020.pdf
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Prioritatea Nr.2 - Dezvoltarea capitalului uman 

2.1 Creșterea ocupării  în rândul  

grupurilor vulnerabile și a tinerilor 

2.1.1 Sprijinirea integrării pe piata 

muncii a grupurilor vulnerabile și a 

tinerilor NEET’s 

2.2 Îmbunătățirea accesului și 

participării la educație și formare 

de calitate 

2.2.1 Creșterea participării la un  

învățământ de calitate, modern, corelat 

la cerințele pieții muncii, inclusiv prin 

modernizarea infrastructurii aferente 

2.3 Creșterea accesului la un act și 

sistem medical de calitate, 

eficient, modern 

2.3.1 Extinderea și diversificarea 

serviciilor de sănătate, inclusiv prin 

modernizarea infrastructurii aferente 

2.4 Combaterea sărăciei și 

promovarea incluziunii sociale prin 

regenerarea zonelor rurale și 

urbane aflate în declin 

2.4.1 Sprijin adresat pentru integrarea 

socială și economică a comunităților 

marginalizate și defavorizate prin 

furnizarea de pachete integrate de 

servicii 

Prioritatea Nr.3 - Protejarea mediului și optimizarea utilizării 

resurselor 

3.1 Sprijinirea și promovarea 

eficienței energetice 

3.1.1 Creșterea eficienței energetice și 

a utilizarii energiei din resurse 

regenerabile în sectorul rezidențial, 

infrastructura publică și firme 

3.2 Promovarea managementului 

durabil al apei 

3.2.1 Dezvoltarea integrată a sistemelor 

de apă și apă uzată  

3.3 Promovarea tranziției  către 

economia circulară 

3.3.1 Dezvoltarea sistemelor de 

management integrat a deșeurilor  și 

stimularea economiei circulare 

3.4 Promovarea adaptării la 

schimbările climatice și prevenirea 

riscurilor 

3.4.1 Adaptarea la schimbările 

climatice, managementul riscurilor 

legate de climă și reducerea poluării 

3.5 Îmbunătățirea protecției și 

conservării biodiversității și 

reducerea poluării 

3.5.1 Prezervarea biodiversității și 

dezvoltarea infrastructurii verzi  

Prioritatea Nr. 4 - Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, 

inteligente, reziliente și durabile 

4.1 Creșterea accesibilității, 

conectivității și siguranței prin 

realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

4.1.1 Dezvoltarea infrastructurii de 

transport feroviară, aeriană și rutieră  
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4.2 Îmbunătățirea accesului la 

infrastructura de comunicații de 

mare viteză 

4.2.1 Îmbunătățirea accesului la 

infrastructura de comunicații de mare 

viteză 

4.3 Reducerea emisiilor de carbon 

prin realizarea și implementarea 

planurilor de mobilitate urbană 

4.3.1 Mobilitate urbană durabilă 

4.4 Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul urban, prin 

realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

4.4.1 Dezvoltarea durabilă a zonelor 

urbane funcționale 

4.4.2 Sprijin pentru revitalizarea și 

regenerarea orașelor mici și mijlocii cu 

funcțiuni socio-economice reduse 

4.5 Asigurarea condițiilor de 

dezvoltare în mediul rural, prin 

realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

4.5.1 Dezvoltare spațiului rural, inclusiv 

integrarea funcțională cu zonele urbane 

 

2.5 Egalitatea de șanse și tratament 

 

Egalitatea de şanse (equal opportunities) – conceptul conform căruia toate 

fiinţele umane sunt libere să-si dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări 

impuse de roluri stricte; faptul că diferitele comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale 

femeilor şi bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate în mod egal 

înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucură de aceeaşi libertate de a-şi realiza 

aspiraţiile.  

Se referă la absența barierelor în ceea ce privește participarea economică, 

politică și socială și tratament egal pentru toți cetățenii indiferent de rasă, 

naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare 

sexuală, vârsta, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență 

la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu.  

Egalitatea de șanse între femei și bărbați – se referă la absența barierelor în 

ceea ce privește participarea economică, politică și socială și tratament egal pentru 

femei și bărbați. Prin egalitate de șanse între femei și bărbați se înțelege „luarea în 

considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex 

masculin și, respectiv, feminin și tratamentul egal al acestora” (Legea 202/2002). 

Dezvoltarea unei culturi a oportunităţilor egale presupune implicarea directă a 

tuturor actorilor sociali din sectorul public şi privat, inclusiv societatea civilă. 

În domeniul egalităţii de șanse între femei și bărbați, prin adoptarea legislaţiei 

primare, respective Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a 
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asigurat armonizarea legislativă cu reglementările internaționale și comunitare în 

materie. 

Este de menționat HG nr. 365/24.05.2018 privind aprobarea Strategiei naționale 

privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și 

combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 si Planul operațional 

pentru perioada 2018 – 2021 pentru implementarea Strategiei, cu prevederi care 

vizează: 

- promovarea perspectivei de gen în procesul educational; 

- promovarea perspectivei de gen în politicile de ocupare; 

- creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța concilierii vieţii de 

familie cu viaţa profesională; 

- încurajarea integrării pe piața muncii a femeilor vulnerabile la fenomenul 

discriminării; 

- monitorizarea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la procesul de 

decizie; 

- combaterea fenomenului de hărțuire și hărțuire sexuală la locul de muncă, 

combaterea fenomenului de violență de gen; 

- introducerea perspectivei de gen în politicile naţionale. 

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, promovează 

principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea 

eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile 

şi programele naţionale. 

În plus faţă de dispoziţiile legale referitoare la egalitatea de tratament dintre 

bărbaţi şi femei, legislaţia UE anti-discriminare a fost completată de asigurarea unui 

nivel minim de protecţie şi un tratament egal pentru toată lumea de viaţă şi de muncă 

în Europa. 

Egalitatea de tratament reprezintă absenţa oricărei discriminări, directe sau 

indirecte, bazate pe motive de apartenenţă religioasă sau convingeri, etnie sau rasă, 

handicap, sex, vârstă sau orientare sexuală.  

Relevanţa în problemele de gen reprezintă punerea în discuţie a relevanţei unei 

politici sau a unei acţiuni cu privire la relaţiile de gen, a egalităţii dintre femei şi 

bărbaţi 

Dizabilitatea este termenul general pentru pierderile sau devierile semnificative 

ale funcţiilor sau structurilor organismului, dificultăţile individului în executarea de 

activităţi şi problemele întâmpinate prin implicarea în situaţii de viaţă, conform 

Clasificării Internaţionale a Funcţionării Dizabilităţii şi Sănătăţii;  

Discriminare este „orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe 

bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, 

orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 

apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop 
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sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în 

condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a 

drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau 

în orice alte domenii ale vieţii publice” (Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare). 

Grupurile supuse cel mai adesea discriminării şi asupra cărora s-au centrat cele 

mai multe studii sunt minorităţile etnice, rasiale, religioase, grupurile de imigranţi; o 

preocupare aparte a existat pentru discriminarea practicată la adresa femeilor. În 

ultima perioadă un interes special este acordat studiilor referitoare la discriminarea 

minorităţilor sexuale, a persoanelor cu necesităţi speciale, precum şi a vârstnicilor. 

În ceea ce privește discriminarea pe criterii de dizabilitate, în vederea 

garantării conformării cu principiul egalităţii de tratament în legătură cu persoanele 

cu dizabilităţi, art. 5 din Directiva Consiliului privind relaţiile de muncă 2000/78/CE 

prevede ca, în cazurile particulare în care se impune, angajatorii trebuie să ia măsurile 

necesare pentru a permite unei persoane cu dizabilităţi să aibă acces, să participe sau 

să promoveze la locul de muncă sau să beneficieze de instruire, cu excepţia cazului în 

care astfel de măsuri ar presupune un efort disproporţionat din partea angajatorului. 

Acest efort nu va fi disproporţionat când este suficient acoperit de măsurile existente 

în cadrul politicilor privind dizabilitatea ale statului în cauză. 

 

 3 Viziunea, misiunea, direcțiile, domeniile și obiectivele 

strategiei de dezvoltare durabilă a județului 

3.1 Viziunea de dezvoltare a județului și misiunea 

Viziunea de dezvoltare 2029:  

„JUDEȚUL BACĂU, mediu atractiv și incluziv de dezvoltare a proiectelor SMART 

pentru creșterea calității vieții, model de dezvoltare durabilă prin promovarea 

de inițiative și acțiuni eficace pentru consolidarea capitalului local, locuri, 

oameni și valori de patrimoniu natural și cultural” 

 

Misiunea: 

Administrația publică locală la nivelul județului Bacău trebuie să facă față dinamicii 

schimbărilor pentru ca în parteneriat cu părțile interesate să tranforme viziunea 

asumată în realitate până la nivelul anului 2030. 

Valorile asumate la nivelul județului Bacău sunt: 

- Profesionalism 

- Integritate 

- Responsabilitate 

- Cooperare 
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3.2 Direcții de dezvoltare 

  Principalele direcții de de dezvoltare ale județului Bacău pentru perioada 

2022 – 2027 sunt: 

- Consolidarea unei administrații publice SMART (eficientă, transparentă, 

digitalizată); 

- Dezvoltarea unei educații performante pentru toți; 

- Dezvoltarea climatului de incluziune socială; 

- Creșterea rezilienței la schimbările climatice și a calității factorilor de 

mediu; 

- Dezvoltarea unei infrastructure de calitate; 

- Dezvoltarea unei economii verzi, inovative, performante și competitive. 

  Direcțiile de dezvoltare ale județului Bacău urmăresc prioritățile asumate 

in Planul Regional de Dezvoltare a Regiunii Nord Est 2021 – 2027 și anume: 

- Dezvoltarea unei economii competitive; 

- Dezvoltarea  capitalului uman; 

- Protejarea mediului și optimizarea utilizării resurselor; 

- Dezvoltarea unei infrastructure moderne, inteligente, reziliente și 

durabile. 

  Direcțiile de dezvoltare sunt corelate cu obiectivele teritoriale strategice 

din Strategia de dezvoltare a teritoriului județului Bacău și planul de acțiune 2020 

- 20307: 

- Dezvoltare spațială policentrică; 

- Consolidarea rolului administrației în dezvoltarea spațială. 

 

3.3 Domenii de dezvoltare 

Principalele domenii de dezvoltare vizate de strategie și analizate în cadrul 

secțiunii A „Profilul monografic al județului Bacău” sunt: 

- Instituții locale; 

- Amenajarea teritoriului și urbanism; 

- Dezvoltare locală; 

- Dezvoltare socială; 

- Educație și formare; 

- Mediu și schimbări climatice; 

- Cultură, tineret, sport și agreement. 

 

 

7 Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Bacău, 2020 
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3.4 Scenarii de dezvoltare 

  Scenariul România policentrică 20358 înglobează principiile cooperării, 

concentrării și conectivităţii prin prisma a patru piloni de acţiune, astfel: 

- Accesibilitate și mobilitate; 

- Zone funcţionale urbane; 

- Resurse naturale și culturale; 

- Cooperare teritorială. 

  Scenariul România policentrică propus prin Strategia de dezvoltare 

teritorială a României se bazează pe o nouă paradigmă de dezvoltare cu 

următoarele direcţii de dezvoltare la nivel local: 

- îmbunătăţirea infrastructurii care conectează oraşele și zonele 

înconjurătoare 

acestora, în vederea extinderii masei lor economice; 

- asigurarea unor instituții publice performante în zonele mai slab dezvoltate 

(în special în domeniile educaţie, sănătate, infrastructura de bază pentru 

serviciile publice etc.), pentru a promova mobilitatea oamenilor şi pentru 

a contribui la creşterea standardului de viaţă; 

- promovarea investiţiilor în calitatea vieţii în zonele cu potențial ridicat de 

creștere, pentru a spori capacitatea de a atrage şi păstra capitalul uman 

necesar; 

- valorificarea potenţialului propriu a spaţiului rural; 

- proiectarea şi implementarea unor măsuri care să vizeze grupurile 

marginalizate și minoritare, în vederea susţinerii participării acestora la 

procesele de dezvoltare, ca părţi active ale economiei. 

  Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău utilizează un model 

complet de dezvoltare, în succesiunea: analiză - diagnostic - viziune - scenarii – 

obiective strategice,  

obiective specifice, măsuri, acțiuni - proiecte prioritare. 

  La nivel strategic, scenariile propuse sunt în principal în corelare cu 

documentele strategice ce vizează dezvoltarea durabilă, dezvoltarea teritoriului 

la nivel național și  regional și cu conceptul de dezvoltare de tip ”Smart County”. 

  Scenariile de dezvoltare urmăresc dezvoltarea teritoriului județului Bacău 

la nivelul unor nuclee de concentrare a resurselor umane, materiale, tehnologice 

şi de capitaluri (municipii/orașe), în perspectiva anului 2030 şi conectarea 

eficientă a acestor zone de dezvoltare la nivel regional/național/european. 

  Scenariile de dezvoltare înglobează premisele de dezvoltare caracteristice 

ale teritoriului județului și a căror implementare au ca efect creşterea 

 

8 Sursa: Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 45 

 

competitivităţii teritoriului odată cu reducerea disparităţilor importante dintre 

anumite zone de la nivelul județului Bacău. 

  Premise de construire a scenariilor de dezvoltare 

  Județul Bacău reprezintă un sistem socio-economic și teritorial în cadrul 

Regiunii Nord-Est, dezvoltat de-a lungul coridorului râului Bistrița-Siret și al râului 

Trotuș, elemente naturale ce au constituit fundamentul natural al dezvoltării 

istorice a localităților și i-au determinat specificitatea funcțională și peisagistică. 

Rețeaua localităților este preponderent urbană în partea de vest a județului, pe 

coridorul Bacău-Onești, de-a lungul DN11 (coridor urban) și pe cursul Siretului 

(coridor rural). Zona de est a județului, preponderent rurală, nu are în prezent un 

centru urban cu masă demografică și economică, singurul centru de dezvoltare se 

configurează în zona comunei Podu-Turcului9. 

  Scenariile se bazează în principal pe realitățile evidențiate la nivelul 

județului în Secțiunea A a strategiei – ”Profilul monografic al județului Bacău” 

elaborat la nivelul anului 2021 și cu tendințele de dezvoltare la nivel național, 

regional și județean. 

  Din perspectiva structurării teritoriului, relații interteritoriale și poli de 

creștere10, în ceea ce privește împărțirea a UAT în orașe / comune dezvoltate, 

mediu dezvoltate și sărace, relevă următoarea clasificare în cazul județului 

Bacău:  

- Orașe mediu dezvoltate – municipiile Bacău, Onești, Moinești, orașele Târgu 

Ocna, Comănești și Buhuși;  

- Orașe sărace – orașele Dărmănești și Slănic-Moldova; 

- Comune mediu dezvoltate – Hemeiuș, Măgura, Letea Veche, Mărgineni, 

Zemeș, Măgirești, Agăș, Asău, Cașin și Poduri; 

- Comune sărace – restul UAT-urilor rurale din județ, cu cele mai mici valori 

în Filipeni, Dămienești, Vultureni, Găiceana, Colonești, Coțofănești și 

Motoșeni. 

Nu există oraș și comune dezvoltate. 

Se remarcă existența următoarelor trenduri la nivelul rețelei de localități 

din județul Bacău: 

- suburbanizare – evidentă mai ales în localitățile rurale din jurul 

municipiului Bacău (de ex. Hemeiuș, Letea Veche, Măgura, Sărata, Nicolae 

Bălcescu, Mărgineni etc.), manifestată prin tendința de relocare a funcțiilor 

rezidențiale și economice (unități industriale, centre comerciale, depozite 

 

9 Sursa: PATJ Bacău, Partea 3 – Strategia de dezvoltare teritorială a județului, pag. 15 

10 Sursa: Profilul monografic al județului Bacău, pag. 83 - 88 
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etc.) dinspre nucleul urban, supus presiunilor imobiliare, de mediu, 

urbanistice etc., către periferie;  

- dezurbanizare – orașele din județul Bacău se numără printre localitățile 

urbane din România care au pierdut cei mai mulți locuitori după 1989. 

Acesta este rezultatul mai multor procese conjugate de migrație: migrația 

externă dar și internă, atât către marile centre universitare din țară (de 

ex. București, Iași, Brașov, Cluj-Napoca etc.), cât și către localitățile rurale 

din județ (mai ales în cazul persoanelor ajunse în jurul vârstei de 

pensionare, care au revenit în localitățile de baștină, dar și a celor aflate 

în căutarea unor condiții mai atractive de locuire, în cazul suburbanizării). 

Prin urmare, gradul de urbanizare este în prezent ușor mai scăzut decât cel 

de la începutul anilor ’90;  

- adâncirea disparităților de dezvoltare din interiorul județului și din regiune 

– odată cu trecerea la economia de piață, diferitele zone ale județului au 

început să aibă ritmuri diferite de dezvoltare. 

  Astfel, municipiul Bacău și zona sa urbană funcțională concentrează astăzi 

peste 2/3 din activitatea economică a județului, în timp ce sistemul urban din 

partea de vest și-a pierdut mult din importanță (în perioada comunistă Platforma 

Industrială Borzești era motorul economic al Bacăului).  

Județul Bacău, cuprinde: 

- Poli supraregionali OPUS (potențial FUA): Bacău; 

- Poli subregionali - centre cu rol de echilibru la nivel judeţean: Onești, 

Moinești, Comănești; 

- Poli locali - oraşe mici cu rol de servire în spaţiul rural: Buhuși, Dărmănești, 

Târgu Ocna, Slănic-Moldova. 

Strategia de dezvoltare a teritoriului județului Bacău și planul de acțiune 

2020 – 2030 ia în considrație două scenarii prezentate în Diagnosticul Prospectiv11: 

- Scenariul de Referință (”Do Minimum”) – care pleacă de la ipoteza unei 

creșteri economice a județului Bacău stimulată prin intervenții publice și 

prin proiectele mature; 

- Scenariul de Dezvoltare bazat pe ipoteza că județul Bacău va beneficia de 

un aflux important de investiții private în următorii ani, în urma creșterii 

conectivității la rețeaua TEN-T și TEN-E și a atractivității zonelor urbane și 

rurale prin implementarea proiectelor de infrastructura și reabilitare a 

fondului construit. 

  Scenariul 1 - dezvoltare policentrică  

Conform Actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bacău, 

cel mai bun potențial de dezvoltare socio-economică în anii următori îl au atât 

 

11 Sursa: PATJ Bacău, Partea 2 – Diagnostic prospectiv și general pag. 16, 17 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 47 

 

localitățile urbane, cât și cele rurale situate pe Culoarul Siretului, care are rolul 

de ax de convergență pentru întreaga regiune a Moldovei. Faptul că în acest areal 

este amplasat municipiul Bacău, care concentrează cele mai multe oportunități 

(de la locuri de muncă în servicii, cu nivel de salarizare peste medie, până la 

facultăți, licee, spitale de importanță județeană, instituții publice etc.) și care va 

juca un rol de centru polarizator important, va aduce beneficii pentru toate 

localitățile din acest areal, ca și în prezent. Efectul de propagare se va realiza 

mai ales prin mobilitatea forței de muncă, care ar trebui încurajată prin investiții 

în infrastructura conectivă (drum expres / autostradă,12 modernizare drumuri 

județene și cale ferată, îmbunătățirea serviciilor de transport în comun, inclusiv 

la nivel metropolitan etc.). 

Influența sa se oprește la latura estică a Subcarpaților, Valea Trotușului și 

zona montană fiind polarizate de sistemul urban din partea de vest a județului. 

De asemenea, în extremitatea sudică a județului se manifestă zona de polarizare 

a municipiului Adjud, iar în cea de vest a municipiului Miercurea-Ciuc. 

  Acest scenariu implică, practic, o concentrare a investițiilor publice în 

mediul urban în defavoarea celui rural, pentru consolidarea rolului de centralitate 

al orașelor din județ, astfel încât să acestea să atragă investiții private 

generatoare de locuri de muncă, adaptate la specificul local, respectiv să poată 

furniza servicii publice (educație și formare, sănătate, asistență socială, cultură, 

sport, recreere etc.) pentru locuitorii lor și ai comunelor învecinate. 

  Principalul avantaj al acestui scenariu, este efectul de eficiență al 

investițiilor și creștere a impactului într-o zonă de dezvoltare cu efecte la nivel 

de județ.  

  Principalul risc al acestui scenariu îl reprezintă creșterea (cel puțin pe 

termen scurt) a disparităților deja manifeste la nivel de județ. 

  Scenariul 2 - dezvoltare prin reducerea disparităților dintre partea de 

vest și cea de est a județului (din dreapta și stânga Siretului). 

  Acest scenariu, considerat preferabil, presupune dirijarea investițiilor 

publice și în zona de est a județului (cu populație în curs de scădere și îmbătrânire, 

expusă riscului de sărăcie și excluziune). 

  Principalul avantaj al acestui scenariu, este o dezvoltare sustenabilă a 

județului prin reducerea decalajelor de dezvoltare. 

  Principalul risc al acestui scenariu îl reprezintă sustenabilitatea financiară 

a investițiilor și impactul acestora asupra competitivității județului la nivel 

regional și național. 

 
12 Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bacău Partea 1 – Studii de 

fundamentare cu caracter analitic / Capitolul 1. Structura teritoriului INTERGRAPH COMPUTER 
SERVICES S.R.L. și INSTITUTE FOR HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT STUDIES ROMANIA (IHS - 
ROMANIA S.R.L.) 
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3.5 Obiectivele generale (OG) de dezvoltare durabilă a județului 

Obiectiv general 1 (OG1): Bacău – județ bine guvernat, cu o administrație 

publică SMART (eficientă, transparentă, digitalizată), care asigură  cadrul 

pentru dezvoltarea durabilă a comunităților și atenuarea discrepanțelor de 

dezvoltare 

Obiectiv general 2 (OG2): Bacău – județ cu educație performantă pentru 

toți și locuri de muncă sustenabile și de calitate într-o economie inovativă și 

performantă 

Obiectiv general 3 (OG3): Bacău – județ cu dezvoltare socială, sănătate și 

bunăstare pentru toți pentru îmbunătățirea semnificativă a calității și 

speranței de viață a cetățenilor de toate vârstele, într-un climat de 

incluziune socială 

Obiectiv general 4 (OG4): Bacău – județ cu un mediu curat, adaptat la 

schimbările climatice prin consolidarea managementului riscurilor și a 

mijloacelor de protecție a mediului, de atenuare și adaptare la schimbările 

climatice 

Obiectiv general 5 (OG5): Bacău – județ cu infrastructură de calitate 

pentru servicii publice generale (digitalizare, transport, apă canal, energie, 

locuire) 

Obiectiv general 6 (OG6): Bacău – județ cu o economie verde, inovativă, 

performantă și competitivă, prin dezvoltarea sustenabilă a 

antreprenoriatului, industriei, agriculturii, dezvoltării rurale, serviciilor și  

turismului  

 

3.6 Obiectivele specifice (OS) de dezvoltare durabilă a județului 

OG1: Bacău – județ bine guvernat, cu o administrație publică SMART 

(eficientă, transparentă, digitalizată) care asigură  cadrul pentru 

dezvoltarea durabilă a comunităților și atenuarea discrepanțelor de 

dezvoltare 

Obiectiv 

specific OS1.1 

Îmbunătățirea sistemului de cooperare și integrare teritorială 

la nivelul județului 

Obiectiv 

specific OS1.2 

Îmbunătățirea procesului de implementare/monitorizare/ 

evaluare/analize de impact/ revizuire a documentelor 

strategice integrate la nivelul UAT-urilor 

Obiectiv 

specific OS1.3 

Creșterea ratei de atragere, absorbție și de utilizare eficientă 

a fondurilor europene, fonduri guvernamentale sau alte surse 
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pentru dezvoltarea în parteneriat a proiectelor de tip Smart 

City/Village la nivelul UAT-urilor 

Obiectiv 

specific OS1.4 

Consolidarea capacității administrației publice locale de a 

asigura accesul la servicii publice de calitate, interconectate 

Obiectiv 

specific OS1.5 

Creșterea capacității societății civile  de a asigura accesul la 

servicii de calitate în județ 

 

OG2: Bacău – județ cu educație performantă și locuri de muncă sustenabile 

și de calitate pentru toți 

Obiectiv 

specific OS2.1 

Creșterea nivelului de educație a populației județului odată cu 

creșterea ratei de participare la toate nivelele de învățământ 

și îmbunătățirea ofertei de educație vocațională, formare 

profesională și învățământ superior 

Obiectiv 

specific OS2.2 

Modernizarea și accesibilizarea capacităților de educație, 

inclusiv pentru activități sportive și extracuriculare ex. tabere 

-  îndeplinirea standardelor minime de către toate unitățile din 

județ, construirea unora noi  și adoptarea pe scară largă a celor 

mai avansate tehnologii de educație și instruire 

Obiectiv 

specific OS2.3 

Creșterea numărului, calității și atractivității locurilor de 

muncă -  îmbunătățirea ofertei de ocupare pe teritoriul 

județului inclusiv in sectoare smart și verzi 

Obiectiv 

specific OS2.4 

Consolidarea activităților de cercetare - dezvoltare– inovare 

adaptate la provocările economice ale zonei prin cooperarea 

dintre mediul universitar, centre de cercetare și întreprinderi   

 

OG3: Bacău – județ cu dezvoltare socială, sănătate și bunăstare pentru toți, 

pentru îmbunătățirea semnificativă a calității și speranței de viață a 

cetățenilor de toate vârstele într-un climat de incluziune socială 

Obiectiv 

specific OS3.1 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin servicii de 

sănătate accesibile și performante, inclusiv pentru medicina de 

urgență, capabile să facă față corespunzător provocărilor 

actuale 

Obiectiv 

specific OS3.2 

Creșterea gradului de bunăstare generală inclusiv pentru 

grupurile sociale vulnerabile, vârstnici printr-o rețea de servicii 

sociale bazate pe comunitate și pe parteneriate cu furnizorii 

de servicii sociale privați, organizații neguvernamentale 

Obiectiv 

specific OS3.3 

Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii prin 

crearea unui cadru cu oportunități de participare, formare și 

petrecere constructivă a timpului liber 
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Obiectiv 

specific OS3.4 

Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din județ prin 

modernizarea infrastructurii culturale, sportive și pentru 

activități de tineret 

 

OG4: Bacău – județ cu un mediu curat, adaptat la schimbările climatice prin 

consolidarea managementului riscurilor și a mijloacelor de protecție a 

mediului, de atenuare și adaptare la schimbările climatice 

Obiectiv 

specific OS4.1 

Îmbunătățirea atenuării și adaptării la schimbările climatice, a 

prevenirii riscurilor şi a rezilienţei la dezastre 

Obiectiv 

specific OS4.2 

Menținerea calității aerului, în vederea protejării sănătății 

populației 

Obiectiv 

specific OS4.3 

Îmbunătățirea calității apei și reducerea risipei 

Obiectiv 

specific OS4.4 

Reducerea poluării solului și ameliorarea terenurilor degradate 

Obiectiv 

specific OS4.5 

Creșterea gradului de prevenire a generării deșeurilor, a 

colectării și reciclării acestora 

Obiectiv 

specific OS4.6 

Promovarea și asigurarea tranziţiei către economia circulară 

Obiectiv 

specific OS4.7 

Protejarea și conservarea biodiversității și dezvoltarea 

infrastructurii urbane verzi 

Obiectiv 

specific OS4.8 

Creșterea gradului de educare și conștientizare cu privire la 

protecția mediului și biodiversității 

 

OG5: Bacău – județ cu infrastructură de calitate pentru servicii publice 

generale (digitalizare, transport, apă - canal, energie, locuire) 

Obiectiv 

specific OS5.1 

Îmbunătățirea conectivității digitale și digitalizarea serviciilor 

publice, pentru accesibilitate, calitate, eficacitate și eficiență    

Obiectiv 

specific OS5.2 

Creșterea conectivității între localități și în interiorul acestora, 

pentru facilitarea mobilității și asigurarea egalității de șanse 

tuturor  locuitorilor județului 

Obiectiv 

specific OS5.3 

Îmbunătățirea accesului la apa potabilă și servicii de 

canalizare, pentru asigurarea premiselor adecvate asigurării 

sănătății publice    

Obiectiv 

specific OS5.4 

Creșterea producției de energie la nivelul județului în vederea 

asigurării accesului la energie ieftină și îmbunătățirea 

securității aprovizionării 
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Obiectiv 

specific OS5.5 

Îmbunătățiri în sfera locuirii, în vederea asigurării integrării 

sociale pentru îndeplinirea unor standarde minime de decență 

a locuirii în județ    

 

OG6: Bacău – județ cu o economie verde, inovativă, performantă și 

competitivă, prin dezvoltarea sustenabilă a antreprenoriatului, industriei, 

agriculturii, dezvoltării rurale, serviciilor și turismului  

Obiectiv 

specific OS6.1 

Creșterea bunăstării oamenilor și a comunităților prin 

competitivitate economică, inovare și spirit întreprinzător    

Obiectiv 

specific OS6.2 

Intensificarea parteneriatului dintre capital, educație, 

administrația publică și factorii sociali pentru revigorarea 

economiei județului și adaptarea acesteia la cerințele 

tranziției verzi către o economie decarbonizată 

Obiectiv 

specific OS6.3 

Creșterea competitivității industriei locale prin încorporarea 

progresului tehnologic în procesele de producție, în contextul 

schimbărilor climatice 

Obiectiv 

specific OS6.4 

Îmbunătățirea fluxurilor pe lanțul producător – consumator, 

pentru adaptarea agriculturii și dezvoltării rurale la obiectivele 

europene cuprinse în strategia „de la fermă la consumator” 

Obiectiv 

specific OS6.5 

Dezvoltarea serviciilor și creșterea calității acestora în vederea 

asigurării dezvoltării economice, pentru un trai mai bun 

Obiectiv 

specific OS6.6 

Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor din turism și a 

sectorului economic turism, pentru dezvoltare economico-

socială în județul Bacău 
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4 Planul de acțiuni de dezvoltare durabilă a județului 2022 – 2029 

 

Obiectiv general (OG1): Bacău – județ bine guvernat, cu o administrație publică SMART (eficientă, transparentă, digitalizată) 

care asigură cadrul pentru dezvoltarea durabilă a comunităților și atenuarea discrepanțelor de dezvoltare 

Context OG 1:  

Din perspectivă strategică, Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul de timp 2009 – 2021 versiunea 2016 a cuprins 

5 obiective strategice, 22 de obiective specifice, 22 de politici, 40 de programe, 241 de tipuri de proiecte și 538 de proiecte prioritare. 

În urma procesului de consultare publică pe bază de chestionare, în 2021, din perspectiva UAT-urilor, se consideră că, în medie, 

obiectivele asumate în strategie au fost atinse în mare și foarte mare măsură, în procent de 38,36%. Criza sanitară generată de 

pandemie a avut impact negativ asupra implementării planului de acțiuni și, implicit asupra sustenabilității intervențiilor, inclusiv 

prin redistribuirea resurselor în funcție de nivel priorități din domeniul sănătății, educație etc. Deși UAT-urile din județ au în 

implementare/ actualizare strategii de dezvoltare și alte documente strategice, nu sunt dezvoltate procese de monitorizare / evaluare 

și de valorificare a rezultatelor (rapoarte de progres, studii de impact etc.). 

Sunt de menționat documente strategice integrate/sectoriale dezvoltate la nivel de județ, precum: Planul de amenajare a teritoriului 

judeţean (PATJ) Bacău, actualizat la nivelul anului 2020, Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Bacău (2017 - 2022), Planul 

Județean de gestionare a Deșeurilor 2020 – 2023, iar din 2017 este în vigoare Master Planul actualizat în sectorul de apă și apă uzată 

din județul Bacău (2017 – 2020). 

Municipiul Bacău nu beneficiază de transport public integrat la nivel metropolitan, iar celelalte centre urbane principale - Onești, 

Moinești și Comănești - nu participă activ la dezvoltarea zonelor rurale limitrofe, de ex. nefiind membre în GAL-urile respective. 

Partea de est a județului este lipsită de un centru urban polarizator, care să ofere locuitorilor din zonă acces la oportunități de 

ocupare, la infrastructură și servicii publice de calitate, rol jucat tradițional de comuna Podu Turcului, care însă nu a fost inclusă în 

procesul de reurbanizare de la începutul anilor 2000, asemenea altor localități similare din regiune. 
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Se remarcă gradul scăzut de conștientizare a factorilor de decizie privind standardele necesare în domenii cheie de bună guvernare 

ca: digitalizare, transparență, acces la informații de interes public, management integrat al documentelor, debirocratizare etc, în 

contrast cu așteptările cetățenilor. 

Există un număr scăzut de parteneriate cu părți interesate și o insuficientă valorificare / mediatizare a rezultatelor parteneriatelor 

dintre UAT-uri și alte părți interesate. 

Nivelul  crescut de birocrație / suprareglementare se corelează și cu nivelul scăzut de coordonare / comunicare instituțională integrată 

prin utilizarea platformelor de cooperare și a bazelor de date și cu un grad scăzut de interconectare a datelor la nivelul UAT-urilor. 

Este un nivel scăzut de utilizare a instrumentelor de măsurare a gradului de satisfacție a părților interesate (cetățeni, societate civilă, 

mediul de afaceri, mediul academic etc.) cu privire la calitatea serviciilor publice. 

Există deficit de resurse umane specializate și de resurse financiare la nivelul unor autorităţi ale administraţiei publice locale, în 

special în mediul rural. 

Este un număr scăzut de proiecte de tip Smart City / Smart Village dezvoltate la nivel de județ. 

Obiectiv specific OS1.1: Îmbunătățirea sistemului de cooperare și integrare teritorială la nivelul județului 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse posibile 

de finanțare 

M1.1.1. 

Planificarea 

teritorială 

integrată la 

nivelul tuturor 

UAT-urilor din 

județ 

1.1.1.1 Elaborarea 

de strategii 

sectoriale (Ex: 

Strategia pentru 

digitalizare la nivelul 

județului) 

Strategia 

aprobată 

Număr studii 

Număr 

întâlniri 

Strategia 

Studii 

Memo întâlniri 

Site-uri 

Vizualizări 

rețele sociale 

Intranet / e-

mail 

CJ Bacău 

 

2023 Buget propriu CJ  

Alte surse 

publice / private 
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1.1.1.2 Finalizarea 

procesului de 

actualizare a 

Planurilor 

Urbanistice Generale 

(PUG) ale tuturor 

UAT-urilor din județ 

Număr PUG-

uri 

Număr studii 

Număr 

întâlniri 

PUG-uri 

Studii 

Memo întâlniri 

Site-uri 

Vizualizări 

rețele sociale 

Intranet / e-

mail 

Conducerile 

UAT-urilor din 

județ 

2022 Bugete proprii 

UAT-uri / CJ  

Alte surse 

publice / private 

POR 

M1.1.2. 

Digitizarea 

documentelor 

strategice 

(PATJ/PUG-uri, 

strategii de 

dezvoltare, 

strategii 

sectoriale, etc.) 

ale UAT-urilor, 

ADI-urilor și GAL-

urilor din județ 

1.1.2.1. Realizarea 

și actualizarea unei 

baze de date 

integrată 

Platforma 

Număr de  

documente 

strategice 

Număr de 

actualizări 

Platformă 

Număr de 

rapoarte 

 

CJ Bacău 

Conduceri 

UAT-uri, ADI-

uri, GAL-uri 

2023 - 

2029 

Bugete proprii 

UAT-uri / CJ  

Alte surse 

publice / private 

POCIDIF 

POR 

PNRR 

1.1.2.2. Dezvoltarea 

managementului 

relației de tip CRM 

(Customer 

relationship 

management) cu 

părțile interesate 

Intefața cu 

părțile 

interesate 

Număr de 

accesări 

Număr de 

actualizări 

Interfața 

Număr de 

rapoarte 

Site-uri 

Vizualizări 

rețele sociale 

Intranet / e-

mail 

CJ Bacău 

Conduceri 

UAT-uri, ADI-

uri, GAL-uri 

2023 - 

2029 

Bugete proprii 

UAT-uri / CJ  

Alte surse 

publice / private 

POCIDIF 

POR 

PNRR 

M1.1.3 Valorificarea de 

iniţiative în 

1.1.3.1. Extinderea 

și dezvoltarea de 

Număr 

parteneri  

Parteneriate 

Înfrățiri 

Conducerile 

UAT-urilor / 

Permanent Bugete proprii 
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vederea 

încheierii/ 

dezvoltării de 

parteneriate-

cheie în sectorul 

public  

parteneriate / 

înfrățiri şi reţele la 

nivel internațional 

 

 

Număr 

înfrățiri 

Număr rețele 

Baze date 

Număr criterii 

/ domenii 

Număr 

întâlniri 

Rețele 

internaționale 

Memo întâlniri 

Baze date 

Site 

Vizualizări 

rețele sociale 

Intranet / e-

mail 

instituțiilor 

publice din 

județ 

Reprezentanți 

ai entităților 

internaționale 

UAT-uri / CJ / 

instituții 

Alte surse 

publice / private 

1.1.3.2. 

Identificarea și/sau 

dezvoltarea de 

parteneriate și 

rețele cu alte 

autorităţi și instituții 

publice 

 

 

 

 

 

Număr 

parteneri  

Baze date 

Număr criterii 

/ domenii 

Număr de 

rețele 

 

Parteneriate  

Rapoarte 

Baze date 

Site-uri 

Vizualizări 

rețele sociale 

Intranet / e-

mail 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții publice 

Alte surse 

publice / private 

POR 

POEO 

PNDR 

PNRR 
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1.1.3.3. Promovarea 

unor forme moderne 

de asociere a 

comunelor dintre 

acestea şi zonele/ 

aglomerațiile 

urbane, municipii, 

orașe 

 

Număr 

asocieri  

Număr criterii 

/ domenii 

Număr 

întâlniri 

Asocieri  

Memo întâlniri 

Baze date 

Site 

Vizualizări 

rețele sociale 

Intranet / e- 

mail 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

ADI-uri 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

Alte surse 

publice / private 

PODD 

M1.1.4.  

Valorificarea de 

iniţiative în 

vederea 

încheierii/ 

dezvoltării de 

parteneriate-

cheie între 

sectorului public 

și mediul de 

afaceri, mediul 

academic, ONG-

uri și alți actori 

sociali 

1.1.4.1 Promovarea 

și susținerea GAL-

urilor pentru 

utilizarea eficientă a 

resurselor locale 

Număr 

proiecte 

Valoare 

proiecte 

Număr criterii 

/ domenii 

Număr 

întâlniri 

Proiecte 

Parteneriate 

Memo întâlniri 

Baze date 

Site 

Vizualizări 

rețele sociale 

Intranet / e-

mail 

Conducerile 

UAT-urilor / 

GAL-uri 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ /  

Alte surse 

publice / private  

PNDR 

 

1.1.4.2. 

Identificarea, 

dezvoltarea şi 

menţinenerea de 

parteneriate şi 

reţele cu părți 

interesate 

Număr 

parteneri 

potențiali 

Baze date 

Număr criterii 

/ domenii 

Număr rețele 

Parteneriate  

Rapoarte 

Baze date 

Număr de 

membri GAL-

uri 

Site 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții publice 

Alte surse 

publice / private 

POR 

POEO 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 57 

 

(organizaţii 

neguvernamentale, 

mediul de afaceri, 

mediul academic, 

etc 

 

 

 

 

 

 Vizualizări 

rețele sociale 

Intranet / e-

mail 

Conduceri 

GAL-uri / ADI-

uri 

Reprezentanți 

societate 

civilă 

Reprezentanți 

mediul de 

afaceri 

Reprezentanți 

mediul 

academic 

PNDR 

PNRR 

 

1.1.2.5 Publicarea / 

evidențierea în mod 

transparent a 

rezultatelor și 

impactului în 

comunitate a 

parteneriatelor cu 

părți interesate 

relevante, a 

proiectelor derulate 

Număr de 

rezultate 

evidențiate 

Număr de 

evenimente 

diseminare 

Număr 

accesări site 

Număr de 

evenimente 

de presă 

dedicate 

Site 

Intranet / e-

mail 

Articole de 

presă 

 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

Conduceri 

GAL-uri / ADI-

uri 

Reprezentanți 

societate 

civilă 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții 

POR 

POEO 

PNDR 

PNRR 

Alte surse 

publice / private 
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Reprezentanți 

mediul de 

afaceri 

Reprezentanți 

mediul 

academic 

Obiectiv specific OS1.2: Îmbunătățirea procesului de implementare/ monitorizare/ evaluare/analize de impact/ revizuire a 

documentelor strategice integrate la nivelul UAT-urilor 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse posibile 

de finanțare 

M1.2.1. 

Managementul 

implementării 

strategiei de 

dezvoltare 

durabilă a 

județului  

1.2.1.1. Constituirea 

și funcționarea 

comitetului de 

coordonare pentru 

implementarea 

strategiei și a 

planului de de 

măsuri 

Număr criterii 

/ domenii 

Număr 

rapoarte 

Număr 

întâlniri 

Număr decizii 

Regulament 

Memo întâlniri 

Rapoarte 

Baze date 

Site 

Vizualizări 

rețele sociale 

Intranet / e-

mail 

Conducere CJ 

 

Permanent Buget propriu 

CJ  

Alte surse 

publice / private 

 

1.2.1.2. 

Monitorizarea 

implementării 

strategiei și planului 

de măsuri 

Număr criterii 

/ domenii 

Număr 

rapoarte 

Număr 

întâlniri 

Platformă 

Regulament 

Memo întâlniri 

Raport anual 

Rapoarte de 

progres 

Conducere CJ 

 

Permanent Buget propriu 

CJ  

Alte surse 

publice / private 
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Număr decizii Baze date 

Site 

Vizualizări 

rețele sociale 

Intranet / e-

mail 

1.2.1.3. Evaluarea și 

revizuirea periodică 

a strategiei și 

planului de măsuri 

Număr criterii 

/ domenii 

Număr 

rapoarte 

Număr 

întâlniri 

Număr decizii 

Număr de 

comunicate 

de presă 

Platformă 

Regulament 

Memo întâlniri 

Raport anual 

Rapoarte de 

evaluare 

Baze date 

Site 

Vizualizări 

rețele sociale 

Intranet / e-

mail 

Mass media 

Conducere CJ 

 

La doi ani Buget propriu 

CJ  

Alte surse 

publice / private 
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1.2.1.4. Realizare 

analize de impact a 

măsurilor 

 

Număr analize 

Număr criterii 

/ domenii 

Număr 

întâlniri 

Număr de 

comunicate 

de presă 

Analize 

Memo întâlniri 

Raport anual 

Rapoarte  

Baze date 

Site 

Vizualizări 

rețele sociale 

Intranet / e-

mail 

Mass media 

CJ 

 

Periodic Buget propriu 

CJ  

Alte surse 

publice / private 

POR 

POEO 

PNDR 

PNRR 

M1.2.2. 

Managementul 

implementării 

documentelor 

strategice din 

județ (strategii 

de dezvoltare, 

PUG-uri, strategii 

sectoriale) 

1.2.2.1. 

Monitorizarea 

implementării 

documentelor 

strategice 

Număr criterii 

/ domenii 

Număr 

rapoarte 

Număr 

întâlniri 

Număr decizii 

Platformă 

Memo întâlniri 

Raport anual 

Rapoarte de 

progres 

Baze date 

Site 

Vizualizări 

rețele sociale 

Intranet / e-

mail 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

Conduceri 

GAL-uri / ADI-

uri 

Reprezentanți 

societate 

civilă 

Reprezentanți 

mediul de 

afaceri 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții 

Alte surse 

publice / private 
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Reprezentanți 

mediul 

academic 

1.2.2.3. Evaluarea și 

revizuirea periodică 

a documentelor 

strategice 

Număr criterii 

/ domenii 

Număr 

rapoarte 

Număr 

întâlniri 

Număr decizii 

Număr de 

comunicate 

de presă 

Platformă 

Regulament 

Memo întâlniri 

Raport anual 

Rapoarte de 

evaluare 

Baze date 

Site 

Vizualizări 

rețele sociale 

Intranet / e-

mail 

Mass media 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

Conduceri 

GAL-uri / ADI-

uri 

Reprezentanți 

societate 

civilă 

Reprezentanți 

mediul de 

afaceri 

Reprezentanți 

mediul 

academic 

La doi ani Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții 

POR 

POEO 

PNDR 

PNRR 

Alte surse 

publice / private 

1.2.2.4. Realizare 

analize de impact a 

măsurilor din 

documente 

strategice 

Număr analize 

Număr criterii 

/ domenii 

Număr 

întâlniri 

Analize 

Memo întâlniri 

Raport anual 

Rapoarte  

Baze date 

CJ 

 

Periodic Buget propriu 

CJ  

Alte surse 

publice / private 

POR 
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 Număr de 

comunicate 

de presă 

Site 

Vizualizări 

rețele sociale 

Intranet / e-

mail 

Mass media 

POEO 

PNDR 

PNRR 

Obiectiv specific OS1.3: Creșterea ratei de atragere, absorbție și de utilizare eficientă a fondurilor europene, fonduri 

guvernamentale sau alte surse pentru dezvoltarea în parteneriat a proiectelor de tip Smart City/Village la nivelul UAT-urilor 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse posibile 

de finanțare 

M1.3.1. 

Dezvoltarea de  

proiecte de tip 

SMART  

1.3.1.1. Identificare 

surse de finanțare 

pentru proiecte de 

tip SMART 

City/Village 

Număr surse 

Baze date 

Număr criterii 

/ domenii 

 

Finanțări 

deschise  

Baze date 

Site-uri 

Intranet / e-

mail 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții publice 

Alte surse 

publice / private 

1.3.1.2. Elaborare și 

depunere cereri de 

finanțare  

 

 

 

 

 

Număr cereri 

de finanțare 

Număr 

parteneri 

Valoare 

proiecte 

Număr criterii 

/ domenii 

Proiecte  

Baze date 

Site-uri 

Intranet / e-

mail 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții publice 

Alte surse 

publice / private 
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1.3.1.3. 

Implementare/ 

monitorizare/ 

evaluare proiecte 

SMART 

 

 

 

 

 

Număr 

proiecte 

contractate 

Valoare 

proiecte 

Număr 

parteneri  

Baze date 

Număr criterii 

/ domenii 

Proiecte 

Parteneriate  

Rapoarte de 

progres 

Baze date 

Site-uri 

Intranet / e-

mail 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții publice 

Alte surse 

publice / private 

POR 

POEO 

PNDR 

PNRR 

M1.3.2. 

Atragere de 

resurse externe 

1.3.2.1. Utilizarea 

sistemului 

participativ de 

bugetare pe 

programe și servicii 

cu implicarea 

părților interesate 

Număr 

programe / 

proiecte / 

servicii 

Număr 

întâlniri 

Număr 

propuneri 

acceptate 

Număr 

rapoarte 

Buget anual / 

multianual 

Memo întâlniri 

Rapoarte 

Site 

Intranet / e-

mail 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

Anual Bugete proprii 

UAT-uri CJ / 

instituții 

Alte surse 

publice / private 

1.3.2.2. Creșterea 

implicării 

personalului în 

atragerea și 

Număr cereri 

de finanțare 

depuse 

Memo întâlniri 

Rapoarte 

Site 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții 
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gestionarea de 

fonduri 

guvernamentale/ 

europene 

Număr de 

contracte de 

finanțare 

Valoarea 

contractelor 

Număr de 

funcționari 

publici 

implicați 

Intranet / e-

mail  

 

publice din 

județ 

Alte surse 

publice / private 

 

Obiectiv specific OS1.4: Consolidarea capacității administrației publice locale de a asigura accesul la servicii publice de 

calitate, interconectate 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse posibile 

de finanțare 

M1.4.1. Simplificarea 

procedurilor și 

reducerea 

birocrației în 

corespondență cu 

Planul integrat 

pentru 

simplificarea 

procedurilor 

administrative 

aplicabile 

cetățenilor / 

1.4.1.1 

Implementarea unor 

măsuri de 

simplificare pentru 

cetățeni/părți 

interesate 

Număr 

platforme 

Număr măsuri 

de 

simplificare 

Număr cursuri  

Număr 

participanți la 

cursuri 

dedicate 

Platforme 

Rapoarte 

Site 

Intranet / e-

mail 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții 

Alte surse 

publice / private 

POR 

POEO 

PNDR 

PNRR 
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părților 

interesate 

Număr 

chestionare 

de evaluare 

Număr 

participanți 

grup de lucru 

Număr 

întâlniri 

Număr 

propuneri 

adoptate 

M1.4.2. 

Dezvoltarea 

sistemului de e-

guvernare la 

nivelul 

autorităților și 

instituțiilor 

publice în județ 

1.4.2.1 Formularea 

şi alinierea 

strategiilor de e-

guvernare la 

obiectivele 

strategice şi 

operaţionale ale 

autorităților / 

instituţiilor publice 

din județ 

Număr 

actualizări 

Număr de 

evenimente 

de presă 

Număr 

articole de 

presă 

Site 

Memo întâlniri 

Intranet / e-

mail 

Revista presei 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții 

Alte surse 

publice / private 

POR 

POEO 

PNDR 

PNRR 
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1.4.2.2. Accesarea și 

utilizarea 

digitalizată a 

informațiilor și 

serviciilor publice și 

generalizarea 

utilizării semnăturii 

electronice  

Număr servicii 

digitale 

Număr de 

evenimente 

de presă 

Număr 

articole de 

presă 

Rapoarte 

Site 

Memo întâlniri 

Intranet / e-

mail 

Revista presei 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții 

Alte surse 

publice / private 

POR 

POEO 

PNDR 

PNRR 

1.4.2.3. Dotarea și 

modernizarea 

echipamentelor 

tehnice în vederea 

desfășurării în 

condiții de 

eficacitate și 

eficiență a activității 

personalului angajat 

Număr de 

echipamente 

Valoare 

echipamente 

Rapoarte 

Site 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri CJ / 

instituții 

Alte surse 

publice / private 

POR 

POEO 

PNDR 

PNRR 

1.4.2.4. Asigurarea 

managementului 

integrat al 

documentelor în 

instituție 

Număr de 

aplicații soft  

Număr de 

proceduri 

Rapoarte 

Site 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri CJ / 

instituții 

POR 

POEO 

PNDR 

PNRR 
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Alte surse 

publice / private 

1.4.2.5. Promovarea 

utilizării inovațiilor 

tehnologice 

Număr de 

inovații 

promovate 

Număr de 

canale 

promovare 

Număr de 

beneficiari 

Număr de 

conferințe / 

comunicate 

de presă 

Documente de 

promovare 

Memo întâlniri 

Rapoarte 

Articole presă 

Număr de 

vizualizări 

rețele sociale 

Site 

Intranet / e-

mail  

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri CJ / 

instituții 

Alte surse 

publice / private 

POR 

POEO 

PNDR 

PNRR 

M1.4.3 

Îmbunătățirea 

procesului 

participativ de 

luare a deciziilor 

1.4.3.1. 

Dezvoltarea, 

aplicarea și 

prelucrarea 

transparentă a unor 

instrumente (ex. 

sondaje, întâlniri 

etc.) adresate 

părților interesate 

din mediul public, 

de afaceri, academic 

Număr de 

instrumente 

utilizate 

Numărde  

sondaje 

Număr de 

chestionare 

aplicate 

Număr de 

întâlniri 

Analize 

Instrumente 

Sondaje 

Chestionare 

Articole presă 

Număr de 

vizualizări 

rețele sociale 

Site 

Intranet / e-

mail 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții 

Alte surse 

publice / private 

POR 

POEO 

PNDR 

PNRR 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 68 

 

și neguvernamental, 

pentru 

fundamentarea unor 

politici adecvate 

Documente 

analiză 

Număr de 

canale 

diseminare 

Număr de 

conferințe / 

comunicate 

de presă 

1.4.3.2. Dezvoltarea 

de platforme online 

dedicate colectării 

de feedback din 

partea cetățenilor / 

beneficiarilor / 

partenerilor pe teme 

de interes 

Platformă 

funcțională 

Număr de 

teme de 

consultare 

Număr de 

respondenți 

Documente 

analiză 

Analize 

Rapoarte 

Baze de date 

Site 

Intranet / e-

mail 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

Alte entități 

vizate de 

legislație 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții 

Alte surse 

publice / private 

POR 

POEO 

PNDR 

PNRR 

1.4.3.3. Promovarea 

transparenței, 

accesului la 

informații de interes 

public și a datelor 

deschise 

Număr de 

informații 

publice 

Număr de  

date deschise 

Număr de 

întâlniri 

Baze de date 

Documente în 

format deschis  

Memo întâlniri 

Site 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții 

POR 

POEO 

PNDR 

PNRR 
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Număr de 

decizii 

adoptate în 

mod 

participativ 

Număr de 

vizualizări 

rețele sociale 

Alte entități 

vizate de 

legislație 

Alte surse 

publice / private 

M1.4.4 

Management 

performant al 

resurselor umane 

1.4.4.1 Formare 

continuă a 

personalului din 

instituțiile publice și 

a aleșilor locali 

(cursuri de formare 

și perfecționare 

profesională, 

schimburi de 

experiențe cu 

instituții similare din 

țară și din 

străinătate etc.) 

Număr de 

cursanți 

Tipuri de 

cursuri  

Număr de 

angajați care 

au beneficiat 

de schimburi 

de experiență 

Rapoarte ale 

proiectelor 

Raportul anual 

al 

conducătorului 

autorității 

Site  

Mass media 

UAT-uri / CJ 

Operatori 

servicii 

Permanent Bugete proprii 

UAT / CJ 

Alte surse 

publice / private  

ONG 

POEO 

POIDS 

1.4.4.2. Realizarea 

de studii de impact 

al managementului 

de resurse umane la 

nivelul UAT-urilor / 

instituțiilor publice 

 

Număr de 

studii / 

rapoarte 

Număr de 

întâlniri 

Număr de 

propuneri 

Site 

Memo întâlniri 

Intranet / e-

mail 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții 

Alte surse 

publice / private 

POR 

POEO 
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Număr de 

articole de 

presă 

PNDR 

PNRR 

1.4.4.3. Dezvoltarea 

unui sistem de 

utilizare și 

monitorizare de 

indicatori de 

performanță a 

resurselor umane 

 

 

Număr de 

indicatori 

Planuri de 

monitorizare 

Rezultate 

instituție 

măsurate pe 

bază de 

indicatori 

Număr de 

întâlniri 

Memo întâlniri 

Planuri 

Rapoarte 

Site 

Intranet / e-

mail 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

2023 Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții 

Alte surse 

publice / private 

1.4.4.4. Dezvoltarea 

şi implementarea de 

politici şi proceduri 

privind integritatea, 

valorile etice, 

egalitatea de șanse, 

evitarea conflictelor 

de interese, 

prevenirea şi 

raportarea 

fraudelor, actelor de 

Număr de 

planuri 

integritate 

Număr de 

proceduri SNA 

Registrul 

riscurilor de 

corupție 

Număr de 

comisii 

dedicate 

Planuri de 

integritate 

Proceduri 

Registrul 

riscurilor 

Funcții 

sensibile 

Memo comisii 

/ întâlnire 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții 

Alte surse 

publice / private 

POR 

POEO 

PNDR 

PNRR 
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corupţie şi 

semnalarea 

neregularităţilor 

 

 

Număr de 

funcții 

sensibile 

Număr de 

întâlniri, 

cursuri / 

seminarii 

dedicate 

Suporturi de 

curs / 

prezentări 

Site 

Intranet / e-

mail  

Obiectiv specific OS1.5: Creșterea capacității societății civile de a asigura accesul la servicii de calitate în județ 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse posibile 

de finanțare 

M1.5.1. 

Utilizarea 

potențialului 

societății civile 

ca resursă de 

dezvoltare 

durabilă 

1.5.1.1. Dezvoltarea 

de mecanisme de 

colaborare cu 

societatea civilă 

Număr de 

mecanisme 

Număr ONG-

uri  

Baze date 

Număr criterii 

/ domenii 

Mecanisme 

Baze date 

Site-uri 

Intranet / e-

mail 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții publice 

Alte surse 

publice / private 

 

1.5.1.2. Dezvoltarea 

de mecanisme de 

finanțare a societății 

civile 

Număr de 

mecanisme 

Valoare 

finanțări 

Număr ONG-

uri 

beneficiare 

Mecanisme 

Contracte  

Rapoarte de 

progres 

Baze date 

Site-uri 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții publice 

Alte surse 

publice / private 

POR 

POEO 
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Baze date 

Număr de 

criterii / 

domenii 

Intranet / e-

mail 

PNDR 

PNRR 

1.5.1.3. Dezvoltarea 

de mecanisme de 

valorificare a 

politicilor locale 

alternative propuse 

de societatea civilă 

Număr de 

mecanisme 

Număr de 

politici 

Număr de 

ONG-uri  

Baze date 

Număr criterii 

/ domenii 

Mecanisme 

Politici 

alternative  

Rapoarte de 

progres 

Baze date 

Site-uri 

Intranet / e-

mail 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții publice 

Alte surse 

publice / private 

 

M1.5.2. 

Dezvoltarea de 

parteneriate 

public-civic 

1.5.2.1. Dezvoltarea 

și extinderea 

parteneriatelor cu 

societatea civilă și 

susținerea 

voluntariatului în 

comunitate 

Număr de 

parteneriate 

încheiate 

Număr de 

proiecte 

implementate 

în parteneriat 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări UAT-

uri 

Site-uri 

autorități / 

instituții 

Portal date 

deschise 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții publice 

Alte surse 

publice / private 

POR 

POEO 

PNDR 

PNRR 
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1.5.2.2. Dezvoltarea 

de mecanisme de 

monitorizare/ 

evaluare/ revizuire a 

parteneriatelor cu 

societatea civilă  

Număr de 

evaluări 

Număr de 

revizuiri 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări UAT-

uri 

Site-uri 

autorități / 

instituții 

Portal date 

deschise 

Conducerile 

UAT-urilor / 

instituțiilor 

publice din 

județ 

 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții publice 

Alte surse 

publice / private 

POR 

POEO 

PNDR 

PNRR 

 

Obiectiv general (OG2): Bacău – județ cu educație performantă și locuri de muncă sustenabile și de calitate pentru toți 

Context OG 2:  

Cu 5.4% scădere a populației județului în perioada 2012 - 2020, județul Bacău înregistrează o scădere mai accentuată decât cea 

înregistrată la nivelul regiunii de 3.3%. Județul Bacău a avut constant un sold negativ în perioada 2012 – 2019, cel mai mare după cel al 

județului Vaslui, a doua cea mai mare pierdre de locuitori anual în perioada studiată, prin migrație internă. Populația județului este 

îmbătrânită - grupa tinerilor (0-14 ani) reprezintă 17.4%, mult sub 35% din totalul populației considerat optim și sub cele 20% de la care 

se consideră că populația începe să manifeste tendințe de îmbătrânire. Insuficienta dezvoltare a centrului universitar face ca tinerii din 

județ să se îndrepte către metropole dinamice ca Iași și București, atrăgătoare atât prin centrele universitare puternice cât și prin piața 

forței de muncă cu dinamică pozitivă. Întărirea universității, mai ales pe domenii nișă de specializare – aceasta poate încuraja atragerea 

de tineri bine pregătiți. Județul se bucură de un învățământ liceal de bună calitate - cu o rată finală de promovare la bacalaureat de 

83,8%, județul Bacău s-a înscris între județele cu cele mai ridicate procente de promovare din țară, alături de sectorul 4 al Capitalei 

(84,9%) și judeţul Cluj (86,4%), mult peste media națională, care a fost în sesiunea iunie - iulie 2019 de 75,5%. Cu 7 medii de 10 la 

bacalaureat, Județul Bacău s-a aflat pe locul 2 în regiunea Nord-Est după județul Iași, cu 15 astfel de rezultate. Cu toate acestea, rata 
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de cuprindere a tinerilor în învățământul superior în județul Bacău este de sub 15%, la egalitate cu județele Suceava și Neamț și mult 

sub cea din Iași de 65%. Cifrele de școlarizare pentru anul școlar 2020 - 2021 în învăţământul profesional şi tehnic (TVET) au avut creșteri 

semnificative – semn al unei orientări în creștere a tinerilor către pregătirea pentru o meserie cerută pe piața muncii. Județul Bacău se 

situează, cu 34,8% pondere acordată acestui tip de învățământ, peste media națională și cu o evoluție dinamică pozitivă la nivelul 

județului. Ponderea învățământului dual la nivelul județului Bacău este încă scăzută, de numai 3%, sub cea a altor județe din regiune - 

Iași 3,4% sau Suceava 3,1%. 

Pe de altă parte, rezultatele în învățământul general – primar și gimnazial sunt slabe - procentul elevilor care au obţinut medii mai mari 

sau egale cu 5 a fost de 71,9%, sub media națională (de 73,2%) și cea a altor județe din regiune, cum ar fi Iași (77,5%) sau Suceava 

(74,1%); doar 10 elevi din județul Bacău au avut media 10 la Evaluarea națională, față de 35 în județul Iași și 15 în județul Suceava; rata 

de participare a elevilor de clasa a VIII-a la examenul de evaluare națională este redusă față de mediile naționale – aproape unul din 

zece elevi nefiind suficient de pregătit și motivat pentru a se prezenta la acest examen.  

Dotarea cu calculatoare a stagnat în învățământul primar și gimnazial și a înregistrat o scădere cu 10% în învățământul liceal. Aproape 

50% dintre unitățile de învățământ din județul Bacău nu sunt accesibilizate – nu au minima rampă de acces. Nevoia de a îmbunătăți 

condițiile sanitare și de a le oferi elevilor spații de învățare moderne, inclusiv săli de sport este, de asemenea, ridicată. Numărul de săli 

de sport din județ a scăzut în ultimii 7 ani, atât în mediul urban, cât și rural. Județul Bacău este printre județele în care sunt concentrate 

școlile cu risc seismic ridicat. 45% dintre școli nu aveau rampe de acces. 

Rata ocupării în județ a înregistrat o creștere stabilă în perioada 2017-2019, an în care s-a înregistrat și noul maxim de 57%. Numărul 

salariaților a crescut constant chiar și în perioadele în care rata ocupării a scăzut, ceea ce ne arată că se înregistrează o  creștere a 

calității și stabilității ocupării. Rata ocupării în județ este foarte mică comparativ cu media națională și chiar regională, județul având 

cea mai mică rată de ocupare din regiunea Nord-Est și o evoluție fluctuantă.  

Municipiul Bacău atrage noi locuitori prin oportunitățile de ocupare – are o arie de captare de noi locuitori prin migrație internă din 

comunele din zona de nord-est a județului și la Culoarul Siretului, de la Adjud la Roman. 

Ocupare importantă – peste 20% - în sectorul agricol, care generează venituri reduse, fiind insuficient de productiv / rămas în urmă 

tehnologic. Lipsa / insuficiența unor oportunități de ocupare în mediul urban pentru forța de muncă tânără din mediul rural care nu mai 

dorește să lucreze în agricultură în condițiile unor slabe conectări a zonelor exclusiv rurale la centrele urbane, mai ales în partea de est 

a județului Bacău, care suferă de pe urma lipsei unor centre urbane polarizatoare, care să atragă și să propage dezvoltarea. Municipiul 
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Bacău atrage insuficient noi locuitori prin oportunitățile de ocupare, fiind mai puțin  atractiv față de alte centre urbane din regiune. 

Calitatea vieții (de la spații publice, spații verzi, la educație, sănătate, cultură, sport, agrement, servicii publice) - investițiile în 

calitatea vieții sunt importante atât pentru atragerea de noi oameni, retenția tinerilor în zonă și întoarcerea în țară a unora dintre cei 

plecați în străinătate. 

Obiectiv specific OS2.1: Creșterea nivelului de educație a populației județului odată cu creșterea ratei de participare la toate 

nivelele de învățământ și îmbunătățirea ofertei de educație vocațională, formare profesională și învățământ superior 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse posibile de 

finanțare 

M2.1.1. 

Educație și 

formare 

profesională  

modernă,  

atractivă, 

adecvată erei 

digitale și 

tranziției 

verzi 

2.1.1.1. 

Digitalizarea 

procesului 

educațional din 

învățământul 

primar, 

gimnazial,  

liceal și cel 

profesional din 

județ 

 

Rata de 

cuprindere 

/participare a 

elevilor în 

școlile /liceele 

cu condiții de 

funcționare 

îmbunătățite 

 

Rapoarte 

publice  

școli/IS 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

Conducerile 

școlilor  

Inspectoratul 

Școlar Județean – 

parteneriate cu 

centrele de 

excelență și 

cluburile copiilor 

(ex-robotica) 

APL  

CJ 

DGASPC 

AJPIS 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții publice 

Alte surse publice / 

private 

POEO 

PNRR 

2.1.1.2. 

Adaptarea  

programelor de 

pregătire la 

Rata de 

cuprindere a 

elevilor în 

învățământul 

Rapoarte 

publice  

licee/IS 

Conducerile 

liceelor 

tehnologice 

CJ  

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții publice 
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cerințele pieței  

în competențe 

profesionale 

practice cheie  

liceal si 

profesional 

Rata de 

angajare a 

absolvenților 

din 

învățământul 

liceal, 

profesional-

tehnic   

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

Inspectoratul 

Școlar 

Firme partenere 

Alte surse publice / 

private 

POEO 

POR 

PNDR 

2.1.1.3. 

Formare inițială 

și continuă a 

cadrelor 

didactice în 

vederea 

aplicării 

curriculumului; 

Pentru pilotarea 

și 

implementarea 

unor strategii/ 

abordări de 

predare, 

Rata de 

cuprindere 

/participare a 

elevilor în 

școlile /liceele 

cu procese de 

învățare 

modernizate  

Număr de 

cadre didactice 

formate 

 

Rapoarte 

publice  

școli/IS 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

Conducerile 

școlilor  

Inspectoratul 

Școlar Județean – 

parteneriate cu 

centrele de 

excelență și 

cluburile copiilor 

(ex-robotică) 

APL  

CJ 

DGASPC 

AJPIS 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții publice 

Alte surse publice / 

private 

POEO 
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inovatoare și 

eficace. 

M2.1.2. 

Creșterea 

capacității de 

școlarizare în 

învățământul 

antepreșcolar 

și 

profesional, 

cu precădere 

dual 

2.1.2.1. 

Dezvoltarea 

unui sistem de 

servicii de 

educație 

timpurie pentru 

copiii de la 

naștere la 6 ani, 

unitar, incluziv 

și de calitate  - 

creșe  

Număr de copii 

în creșe  

Număr de 

creșe în zonele 

urbane care 

suferă de 

deficit de forță 

de muncă 

Rapoarte 

publice 

creșe/ IS 

Site-uri 

autorități / 

instituții 

Portal date 

deschise 

Conducerile 

creșelor 

CJ 

Consilii locale 

IS 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții publice 

Alte surse publice / 

private 

POEO 

POR 

PNDR 

2.1.2.2. 

Creșterea 

numarului de 

locuri din  

învățământului 

profesional/dual 

cu dezvoltarea 

parteneriatului 

public privat 

între liceele 

tehnice și 

angajatori 

Ponderea  % 

Număr de clase 

Număr de 

beneficiari 

 

Rapoarte 

unități 

învățământ 

profesional/ 

IS 

Site-uri 

autorități / 

instituții 

Portal date 

deschise 

Conducerile 

unităților de 

învățământ 

profesional 

CJ 

Consilii locale 

ISJ 

Angajatori 

Permanent Bugete proprii 

UAT-uri / CJ / 

instituții publice 

Angajatori 

Alte surse publice / 

private 

POEO 

POR 

PNDL 
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pentru 

învățământ dual 

și a 

învățământului 

profesional 

agricol 

M2.1.3 

Creșterea 

ratei de 

participare – 

scăderea  

absenteismul

u/ 

abandonului 

școlar al 

copiilor din 

zonele 

/mediile 

defavorizate  

2.1.3.1. 

Programe de tip 

after-school 

școală după 

școală, centre 

de zi pentru 

copii cu 

prioritate în 

zonele 

defavorizate  

Număr de 

locuri Număr 

de programe 

de tip after-

school școală 

după școală, 

centre de zi în 

zonele 

defavorizate 

Rapoarte 

conduceri 

școli/IS 

Site-uri 

autorități / 

instituții 

Portal date 

deschise 

Conducerile 

școlilor  

CJ 

Consilii locale 

ISJ 

DGASPC  

SPAS 

ONG 

Permanent Bugete proprii 

UAT/CJ 

Alte surse publice/ 

private 

POR 

PNDR 

POEO 

2.1.3.2. 

Înființarea, 

dezvoltarea și 

furnizarea 

serviciilor 

standard și 

complementare 

de educație, 

îngrijire și 

Număr de 

locuri in 

servicii 

standard și 

complementar

e de educație, 

îngrijire și 

supraveghere  

Rapoarte 

conduceri 

școli/IS 

Site-uri 

autorități / 

instituții 

Portal date 

deschise 

Conducerile 

școlilor  

CJ 

Consilii locale 

ISJ 

DGASPC  

SPAS 

ONG 

Permanent Bugete proprii 

UAT/CJ 

Alte surse publice/ 

private 

POEO 

PNRR 

POR 

PNDR 
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supraveghere, în 

funcție de nevoi 

(acoperirea 

localităților 

unde asemenea 

servicii lipsesc 

/creșterea 

capacității 

serviciilor 

existente; 

centre de joacă 

și mișcare, 

ludoteci pentru 

facilitarea 

accesului 

copiilor care 

provin din 

grupuri 

dezavantajate  

GAL-uri urbane și 

rurale 

2.1.3.3. 

Asigurarea 

gratuității 

transportului 

elevilor la toate 

nivelele 

Timpul mediu 

de deplasare al 

elevilor  în 

funcție de 

prezența 

Rapoarte 

conducere 

școli/ IS 

Site-uri 

autorități / 

instituții 

Conducerile 

școlilor  

CJ 

Consilii locale 

ISJ 

DGASPC  

Permanent Bugete proprii 

UAT/CJ 

Alte surse 

publice/private 

PNRR 
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mijloacelor de 

transport  

 

Portal date 

deschise 

 

2.1.3.4. 

Asigurarea 

sprijinului 

pentru elevii din 

învățământul 

liceal și 

profesional 

defavorizați - 

posibilități  de 

cazare, burse 

sociale, etc  

Număr de 

locuri în 

cămine 

Număr de 

burse sociale 

pentru elevi 

defavorizați  

Rapoarte 

conducere 

școli/ IS 

Site-uri 

autorități / 

instituții 

Portal date 

deschise 

Conducerile 

școlilor  

CJ 

Consilii locale 

IS 

DGASPC  

 

Permanent Bugete proprii 

UAT/CJ 

Alte surse publice/ 

private 

 

2.1.3.5. Măsuri 

complementare, 

de  acompaniere 

care facilitează 

participarea 

copiilor 

provenind din 

grupuri 

dezavantajate 

la educație și 

prevenirea 

Rata de 

cuprindere 

/participare a 

elevilor în 

școlile /liceele 

cu condiții de 

funcționare 

îmbunătățite 

 

Rapoarte 

publice  

școli/IS 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

Conducerile 

școlilor  

Inspectoratul 

Școlar Județean – 

parteneriate cu 

centrele de 

excelență și 

cluburile copiilor 

(ex-robotică) 

APL  

CJ 

Permanent Bugete proprii 

UAT/CJ 

Alte surse publice/ 

private 

POEO 

PNRR 

POR 

PNDR 
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abandonului, 

precum: 

asigurarea 

materialelor 

educaționale 

pentru toți 

copiii, măsuri  

în funcție de 

nevoi pentru 

copiii care 

aparțin 

grupurilor 

vulnerabile 

(vouchere, 

îmbrăcăminte, 

încălțăminte, 

rechizite, 

echipamente IT,  

obiecte de 

strictă 

necesitate);  

informare, 

consiliere și 

educație 

parentală 

pentru părinții/ 

DGASPC 

AJPIS 
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reprezentanții 

legali/ tutorii 

care au în grijă 

copiii provenind 

din grupuri 

vulnerabile  

2.1.3.6. 

Dezvoltarea și 

extinderea 

Programului „A 

doua șansă” 

(ADS), pentru 

facilitarea 

finalizării 

învățământului 

obligatoriu în 

comunitățile cu 

multe persoane 

analfabete 

pentru 

persoanele care 

au părăsit 

timpuriu școala 

pentru a 

promova 

Rata de 

cuprindere 

/participare a 

tinerilor și 

adulților 

analfabeți în 

programe de a 

doua șansă  

Număr de școli 

din zone 

defavorizate 

care au 

organizat 

programe a 

doua șansă 

 

Rapoarte 

publice  

școli/IS 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

Conducerile 

școlilor  

Inspectoratul 

Școlar Județean – 

parteneriate cu 

centrele de 

excelență și 

cluburile copiilor 

(ex-robotică) 

APL  

CJ 

DGASPC 

AJPIS 

Permanent Bugete proprii 

UAT/CJ 

Alte surse publice/ 

private 

POEO 

PNRR 

POR 

PNDR 
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angajabilitatea 

acestora  

 

M2.1.4.  

Creșterea 

ratei de 

participare – 

a 

absolvenților 

de 

învățământ 

liceal la 

studii 

superioare – 

cu precădere 

la 

universitățile 

băcăuane 

 

1.2.4.1. 

Program comun 

de promovare a 

oportunităților 

de studii 

superioare în 

județul Bacău și 

de sprijin a 

absolvenților de 

liceu din județ 

care doresc să 

studieze aici  

Număr de 

absolvenți de 

liceu din județ 

care urmează 

studii 

superioare la 

universitățile 

băcăuane 

Statistici 

naționale  

Site-uri 

autorități / 

instituții 

Portal date 

deschise 

Universitățile 

băcăuane 

Inspectoratul 

Școlar  

Instituții de 

cultură și 

educație  

Școli, licee, 

universități, 

clubul copiilor 

Furnizori formare 

profesională 

adulți  

AJOFM  

Camera de 

Comerț,  

organizații ale 

economiei 

sociale –

cooperative, 

întreprinderi 

Permanent Bugete proprii 

UAT/CJ 

Alte surse publice/ 

private 

POEO 

PNRR 

POR 

PNDR 

POCIDIF 
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sociale de 

inserție 

2.1.4.2. Acțiuni 

de atragere a  

elevilor din 

grupuri 

defavorizate 

către studii 

unversitare 

(caravane, 

cursuri 

demonstrative 

în școlile din 

mediul rural, 

materiale de 

informare cu 

privire la 

facilitățile 

sociale pentru 

studenți etc.) 

Număr de 

absolvenți de 

liceu din județ 

care urmează 

studii 

superioare la 

universitățile 

băcăuane 

Statistici 

naționale  

Site-uri 

autorități / 

instituții 

Portal date 

deschise 

Universitățile 

băcăuane 

Inspectoratul 

Școlar  

Instituții de 

cultură și 

educație  

Școli, licee, 

universități, 

clubul copiilor 

Furnizori formare 

profesională 

adulți  

AJOFM  

Camera de 

Comerț,  

organizații ale 

economiei 

sociale –

cooperative, 

întreprinderi 

sociale de 

inserție 

Permanent Bugete proprii 

UAT/CJ 

Alte surse publice/ 

private 

POEO 

PNRR 

POR 

PNDR 

POCIDIF 
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M2.1.5.  

Dezvoltarea 

abilităților de 

viață cheie 

ale populației 

2.1.5.1.Program

e de educație  - 

inclusiv non-

formală -  

dezvoltare 

abilități adulți, 

copii, tineri in 

domenii cheie – 

digital, educație 

financiară și 

antreprenorială, 

educație 

sanitară și de 

mediu 

Număr de 

adulți, copii, 

tineri care 

participă la 

programe ed 

educație non-

formale pentru 

dezvoltarea 

abilităților de 

viață cheie ale 

populației 

 

Rapoarte 

publice  

școli/IS 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

Instituții de 

cultură și 

educație 

județene 

Școli, licee, 

universități, 

Administratori 

zone naturale 

protejate, ONG, 

Camera de 

Comerț,  

organizații ale 

economiei 

sociale – Case de 

ajutor reciproc, 

bănci 

cooperatiste de 

credit, UAT  

Permanent Surse publice/ 

private 

POEO 

 

2.1.5.2. 

Dezvoltarea 

universității  ca 

pol de 

competențe 

digitale / centru 

de învățare ICT 

Număr de 

adulți, copii, 

tineri care 

participă la 

programe ed 

educație non-

formale pentru 

Rapoarte 

publice  

școli/IS 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Universitățile 

băcăuane 

Inspectoratul 

Școlar  

Instituții de 

culturaăsi 

educatie  

Permanent Surse publice/ 

private 

POEO 
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pentru studenti, 

copii  dar și 

adulți din 

comunitate 

pentru 

dobândirea / 

actualizarea 

competențelor 

digitale și de 

lucru cu 

Internetul și 

alte tehnologii 

informaționale 

inclusiv prin 

dotare tehnică / 

laboratoare; 

 

dezvoltarea 

abilităților de 

viață cheie ale 

populației 

 

Portal date 

deschise 

școli, licee, 

universități, 

clubul copiilor 

Furnizori formare 

profesionala 

adulți  

AJOFM  

Camera de 

Comerț,  

organizații ale 

economiei 

sociale –

cooperative, 

întreprinderi 

sociale de 

inserție 

M2.1.6.  

Digitalizarea 

management

ului și 

operațiunior 

instituțiilor 

de educație  

2.1.6.1. Dotarea 

cu echipamente 

și 

infrastructură, 

baze de date, 

soft, platforme 

digitale – 

Număr 

instituții din 

educație cu 

management și 

operare 

digitalizate 

Număr de date 

publice – 

Rapoarte 

instituționale  

Școli generale 

Licee teoretice și  

licee tehnologice 

Inspectoratul 

Școlar 

 

Permanent Bugete proprii 

UAT/CJ 

Alte surse publice/ 

private 

POCIDIF 
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proiecte 

strategice) 

publicate din 

oficiu 

Proceduri de 

lucru cu 

publicul – 

elevi, parinți 

digitalizate 

Număr clienți – 

părinți, elevi 

cu acces digital 

la evidentele si 

operarea 

instituțiilor 

2.1.6.2. 

Proceduri de 

lucru și 

transparență 

instituțională 

prin resurse 

digitale 

Număr 

instituții din 

educație cu 

management și 

operare 

digitalizate 

Număr de date 

publice – 

publicate din 

oficiu 

Proceduri de 

lucru cu 

Rapoarte 

instituționale  

Școli generale 

Licee teoretice si  

licee tehnologice 

Inspectoratul 

Școlar 

 

Permanent Bugete proprii 

UAT/CJ 

Alte surse publice/ 

private 

POCIDIF 
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publicul – 

elevi, părinți 

digitalizate 

Număr clienți – 

părinți, elevi 

cu acces digital 

la evidențele și 

operarea 

instituțiilor 

Obiectiv specific OS2.2: Modernizarea și accesibilizarea capacităților de educație, inclusiv pentru activități sportive și 

extracuriculare ex. tabere -  îndeplinirea standardelor minime de către toate unitățile din județ, construirea unora noi și 

adoptarea pe scară largă a celor mai avansate tehnologii de educație și instruire 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori 

de realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile de 

finanțare 

M2.2.1. 

Creșterea 

capacității de 

școlarizare în 

învățământul 

antepreșcolar  

2.2.1.1. Creșterea 

capacității de 

școlarizare în 

învățământul 

antepreșcolar - 

creșe 

Număr de 

copii în 

creșe  

Număr de 

creșe în 

zonele 

urbane care 

suferă de 

deficit de 

Rapoarte 

publice 

creșe/ IS 

Site-uri 

autorități / 

instituții 

Portal date 

deschise 

Conducerile 

creșelor 

CJ 

Consilii locale 

IS 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT/CJ 

Alte surse 

publice/ 

private 

POR 

PNDR 

POEO  

PNRR 
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forță de 

muncă 

 

M2.2.2. 

Asigurarea 

condițiilor de 

igienă, siguranță și 

accesibilitate 

tuturor elevilor și 

studenților inclusiv 

a celor cu handicap 

fizic  

2.2.2.1. Dotarea cu 

grupuri sanitare 

corespunzătoare a 

tuturor școlilor din 

județ cu prioritate  

a celor care în 

prezent nu sunt 

corespunzătoare și 

asigurarea 

permamentă a 

consumabilelor 

necesare igienei 

Număr 

grupuri 

sanitare 

modernizate 

Rata de 

cuprindere/ 

participare a 

elevilor în 

școlile cu 

condiții de 

funcționare 

îmbunătățite 

Număr 

unități 

școlare care 

funcționează 

fără avize 

sanitare 

Indicele 

utilităților/ 

prevalența 

utilităților 

inadecvate 

Rapoarte 

publice 

școli/DSP 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

 

APL din 

localitățile unde 

grupurile 

sanitare sunt 

necorespunzătoa

re 

Inspectoratul 

Școlar 

CJ 

DGASPC 

Direcția 

Sănătate Publică 

31.12.2023 Bugete 

proprii 

UAT/CJ 

Alte surse 

publice/ 

private 

POR 

PNDR 

 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 90 

 

într-o 

unitate de 

învățământ 

2.2.2.2. 

Accesibilizarea 

tuturor școlilor cu 

prioritate a celor 

unde sunt 

înregistrați copii cu 

handicap fizic 

Număr de 

școli 

accesibilizat

e pentru 

persoane cu 

handicap 

fizic 

Rapoarte 

publice  

școli/IS 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

Conducerile 

școlilor  

APL din 

localitățile unde 

școlile nu sunt 

accesibilizate  

Inspectoratul 

Școlar 

Inspecția de Stat 

Construcții 

CJ 

DGASPC 

AJPIS  

30.12.2023 Bugete 

proprii 

UAT/CJ 

Alte surse 

publice/ 

private 

POR  

PNDR 

 

2.2.2.3. 

Consolidarea școlilor 

aflate în zone cu risc 

seismic activități de 

consolidare în 

funcție de riscurile 

identificate,  

asigurării/ 

îmbunătățirii 

Număr de 

școli 

consolidate 

Rapoarte 

publice 

școli/IS 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

APL din 

localitățile cu 

risc seismic  

Inspectoratul 

Școlar 

CJ 

Inspecția de Stat 

Construcții 

31.12.2027 Bugete 

proprii 

UAT/CJ 

Alte surse 

publice/ 

private 

POR 

PNDR  

PNRR 
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eficienței 

energetice, inclusiv 

și măsuri pentru 

utilizarea unor surse 

alternative de 

energie; 

 

 

2.2.2.4. 

Îmbunătățirea 

dotărilor sălilor de 

clase cu mobilier și a 

școlilor cu locuri de 

recreere și lectură, 

centre de joacă și 

mișcare, ludoteci   

Număr de 

școli cu 

dotări de 

lectură și 

recreere 

îmbunătățite 

Numărul de 

clase cu 

dotări 

îmbunătățite 

Rapoarte 

publice 

școli/IS 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

APL din 

localitățile cu 

risc seismic  

Inspectoratul 

Școlar 

CJ 

Inspecția Stat 

Construcții 

31.12.2027 Bugete 

proprii 

UAT/CJ 

Alte surse 

publice/ 

private 

POR 

PNDR 

PNRR 

 

2.2.2.5. 

Îmbunătățirea 

accesului tinerilor la 

studii superioare în 

campusul 

universității Bacău - 

locuri de cazare nou 

create în campus 

Număr de 

locuri de 

cazare n 

campusuri 

studențești 

de pe 

teritoriul 

județului  

Rapoarte 

publice 

universitate 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

Conducere 

Universitate 

Conducere licee 

CJ 

Consilii locale 

IS 

Permanent Surse proprii 

Alte surse 

publice/priv

ate 
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Nr. de 

absolvenți 

de liceu din 

județ care 

urmează 

studii 

superioare la 

universitățil

e băcăuane 

M2.2.3 

Creșterea calității și 

accesibilității 

spațiilor de învățare 

din învățământul 

primar, gimnazial,  

liceal și profesional 

și universitar din 

județ  

 

2.2.3.1. Asigurarea 

logisticii  instituțiilor 

din sistemul 

educațional/ 

elevilor pentru  

pentru aplicarea de 

metode digitale de 

învățare - SMART 

Lab-uri,  

resurse tehnologie 

pentru dotarea 

laboratoarelor de 

informatică și pentru 

derularea învățării 

in format virtual 

Rata de 

cuprindere / 

participare a 

elevilor în 

școlile 

/liceele cu 

condiții de 

funcționare 

îmbunătățite 

 

Rapoarte 

publice  

școli/IS 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

Conducerile 

școlilor  

Inspectoratul 

Școlar Județean 

– parteneriate cu 

centrele de 

excelență și 

cluburile copiilor 

(ex-robotica) 

APL  

CJ 

DGASPC 

AJPIS 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT/CJ  

Alte surse 

publice/ 

private 

POR 

PNDR  

PNRR 
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2.2.3.2. Dotarea 

liceelor tehnologice 

și a celor care 

funcționează în 

sistem dual cu 

laboratoare, 

echipamente de 

calcul și ateliere 

școală - cu prioritate 

liceelor agricole 

Rata de 

cuprindere a 

elevilor în 

învățămân-

tul liceal și 

profesional 

cu condiții 

de 

funcționare 

îmbunătățite 

Rata de 

angajare a 

absolvenților 

din 

învățămân-

tul liceal, 

profesional-

tehnic   

Rapoarte 

publice  

licee/IS 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

Conducerile 

liceelor 

tehnologice 

CJ  

Inspectoratul 

Școlar 

Firme partenere 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT/CJ 

Alte surse 

publice/ 

private 

POR 

PNDR 

POEO  

PNRR 

 

2.2.3.3. 

Îmbunătățirea 

posibilităților de 

transport pentru 

elevi – a 

transportului public 

general, a 

Timpul 

mediu de 

deplasare al 

elevilor  în 

funcție de 

prezența 

Rapoarte 

conducere 

școli/IS 

Site-uri 

autorități / 

instituții 

Conducerile 

școlilor  

CJ 

Consilii locale 

ISJ 

DGASPC  

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT/CJ 

Alte surse 

publice/priv

ate 

PNRR 
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transportului școlar – 

dotarea cu 

microbuze școlare 

inclusive verzi 

mijloacelor 

de transport  

 

Portal date 

deschise 

 

2.2.3.4. Testarea 

unor noi modele 

pentru creșterea 

calității 

învățământului rural 

– constituirea unui 

consorțiu școlar 

rural cu condiții 

optime de campus 

modern, cu o 

capacitate de 300-

1500 de locuri, 

prevăzute cu 

facilități 

educaționale 

moderne, spații 

pentru activități de 

tip after-school, săli 

și terenuri de sport, 

spații pentru 

ateliere de practică, 

Rata de 

cuprindere / 

participare a 

elevilor în 

scriși la 

consorțiul 

școlar  

Rezultatele 

școlare ale 

copiilor – 

participarea 

și 

rezultatele 

la  evaluarea 

națonala 

 

Rapoarte 

conducere 

școli/ IS 

Site-uri 

autorități / 

instituții 

Portal date 

deschise 

Conducerile 

școlilor  

CJ 

Consilii locale 

ISJ 

DGASPC  

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT/CJ 

Alte surse 

publice/priv

ate 

PNRR 
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laboratoare, 

facilități pentru 

desfășurarea 

activităților 

nonformale, 

bucătărie și facilități 

de cazare pentru 

elevi și cadrele 

didactice, facilități 

pentru cadrele 

didactice, parc auto 

pentru a asigura 

transportul zilnic al 

elevilor și pentru 

excursiile școlare. 

2.2.3.5. Constituirea 

unui consorțiu 

regional pentru un 

campus integrat 

învățământ 

profesional și 

universitar–județul 

Bacău și județele 

vecine de unde 

provin studenții  

Număr de 

locuri de 

cazare n 

campusuri 

studențești 

de pe 

teritoriul 

județului  

Număr de 

absolvenți 

Rapoarte 

publice 

universitate 

Licee 

profesionale 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

Conducere 

Universitate 

Conducere licee 

CJ 

Consilii locale 

IS 

Permanent Surse proprii 

Alte surse 

publice/priv

ate 

PNRR 
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(cluster de 

învățământ dual) 

între unitățile 

administrative 

teritoriale, unitățile 

de învățământ - 

licee și universitate, 

camere de comerț 

și/sau agenți 

economici, alți 

parteneri relevanți, 

exclusiv pentru 

crearea condițiilor 

optime de pregatire 

a elevilor și 

studenților 

(infrastructură 

socială care să 

deservească 

învățământul dual 

preuniversitar și 

universitar 

tehnologic) 

de liceu din 

județ care 

urmează 

studii 

superioare la 

universități-

le băcăuane 

Obiectiv specific OS2.3: Creșterea numărului, calității și atractivității  locurilor de muncă -  îmbunătățirea ofertei de ocupare pe 

teritoriul județului inclusiv în sectoare smart și verzi 
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Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori 

de realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile de 

finanțare 

M2.3.1. 

Sprijinirea creării 

de locuri de muncă 

sustenabile pe tot 

teritoriul județului, 

inclusiv in zonele 

rurale / 

formalizarea 

locurilor de muncă 

din sectoare aflate 

in declin ex. 

agricultura de  semi-

subzistență si în 

agricultură și 

industria alimentară 

– sau în deficit de 

forță de muncă 

turism 

2.3.1.1. Cresterea 

oportunităților de 

ocupare formală 

sustenabilă în zonele 

rurale printr-un 

program de 

consolidare a 

capacităților de 

producție, 

depozitare și 

marketing a 

produselor agricole – 

branding de zona 

agricolă 

Număr de 

locuri de 

muncă din 

sectorul 

agricol si 

agro-

alimentar 

Capacitate 

spații de 

depozitare 

produse 

agricole 

 

 

Statistici 

oficiale – 

întreprinderi 

pe domenii 

de activitate 

Statistici 

oficiale 

ocupare  

Statistici 

oficiale 

Ministere de 

resort – 

agricultură, 

turism  

CJ 

DADR 

CL 

UAT  

GAL 

Cooperative și 

grupuri de 

producători 

CLA UAT cu 

obiecte de 

patrimoniu 

natural și/sau 

cultural 

Administrator de 

zone/arii 

protejate 

Autoritatea 

Națională pentru 

Arii Protejate 

Direcția Silvică -

Romsilva 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT/CJ 

Alte surse 

publice/priv

ate 

POEO 

PNDR 

Organizatii 

ale 

producatoril

or agricoli 
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2.3.1.2. Creșterea 

numărului de locuri 

de muncă din turism 

inclusiv în zonele 

rurale  prin 

diversificarea 

activităților 

turistice, servicii 

turistice comunitare 

și eco-turism, 

dezvoltarea 

turismului școlar și 

social și branding de 

destinatie ex. Spații 

de campare în toate 

localitățile turistice 

cu patrimoniu 

natural sau cultural 

ale județului – 

Proiecte de 

protejare, 

dezvoltare și 

promovare a 

activelor turistice 

publice si servicii 

turistice conexe 

Nr. de locuri 

de muncă 

din sectorul 

eco-turistic 

și de turism 

cultural 

 

Statistici 

oficiale – 

întreprinderi 

pe domenii 

de activitate 

Statistici 

oficiale 

ocupare  

Statistici 

oficiale 

Ministere de 

resort – 

agricultură, 

turism  

CJ 

DADR 

CL UAT  

GAL 

Cooperative și 

grupuri de 

producători 

CLA UATcu 

obiecte de 

patrimoniu 

natural și/sau 

cultural 

Administrator de 

zone/arii 

protejate 

Autoritatea 

Națională pentru 

Arii Protejate 

Direcția Silvică -

Romsilva 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT/CJ 

Alte surse 

publice/priv

ate 

POEO 

PNRR 

PNDR 

POR 

POIDS  
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2.3.1.3. Creșterea 

numărului  de 

producători agricoli 

de dimensiune 

medie /ferme cu 

capacitate de 

vânzare economic 

viabile prin 

asigurarea/ 

creșterea rolului 

fermierilor asupra 

lanțului de 

distribuție – a 

piețelor din zonele 

urbane ale județului 

- program de 

restructurare 

consolidare / 

modernizare a 

piețelor/depozitelor 

agricole din zonele 

urbane ale județului 

– piețe controlate de 

fermieri 

Ponderea 

fermierilor 

în organele 

de 

conducere/ 

administrare  

ale piețelor 

urbane 

Număr de 

piețe urbane 

controlate 

de fermieri 

și 

producători 

agro-

alimentari 

din județ 

Statistici 

oficiale  

Statistici 

oficiale 

ocupare  

Statistici 

oficiale 

Minister de 

resort – 

agricultură 

CJ 

CL UAT urban 

CL UAT rural 

Organizații / 

cooperative/gru

puri de 

producători 

agricoli 

Organizțtii ale 

producătorilor 

din industria 

agro-alimentară 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT/CJ 

Alte surse 

publice/priv

ate 

PNDR 

POEO 
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M2.3.2. 

Promovarea 

ocupării locale prin 

achiziții publice 

social responsabile 

in implementarea 

proiectelor de 

investiții publice cu 

creare de locuri de 

muncă pe plan local 

2.3.2.1. Achiziții 

sociale responsabile 

cu generare de 

locuri de muncă pe 

plan local –în toate 

planurile de achiziții 

publice anuale și a 

criteriilor sociale / 

de ocupare în 

derularea  

procedurilor de 

achiziții publice 

județene, ale 

instituțiilor publice 

din subordinea CJ, 

alte UAT pentru 

toate proiectele cu 

investiții publice Ex. 

Proiecte de eficiență 

energetică a 

clădirilor publice 

Număr 

contracte de 

achiziție 

publică cu 

clauze 

sociale de 

ocupare 

Număr de 

locuri de 

muncă 

create pe 

plan 

județean 

prin 

achizițiile 

publice 

Număr de 

planuri de 

achiziții 

publice care 

include 

achiziții cu 

clauze 

sociale de 

ocupare 

Planurile de 

achiziții 

publice ale 

instituțiilor 

Planurile de 

inserție 

socio-

profesională 

județene 

Rapoartele 

privind 

achizțiile 

publice 

 

CJ 

Instituții din 

subordinea CJ 

DJASPC 

AJOFM 

Alte UAT și alte 

instituții publice 

SPAS 

Unități protejate 

autorizate UPA 

(care angajează 

persoane cu 

dizabilități) 

Întreprinderi 

sociale de 

inserție ISI care 

angajează 

lucrători 

defavorizați 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT/CJ 

Institutii 

publice din 

subordine 
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Număr 

contracte 

rezervate 

pentru 

întreprinderi 

sociale de 

inserție / 

Unități 

protejate 

autorizate 

UPA 

M2.3.3 Asigurarea forței de 

muncă necesare în 

zonele care 

înregistrează 

deficite ex. 

Industria 

prelucrătoare prin 

sprijinirea integrării 

sustenabile pe piața 

muncii  

pentru lucrătorii 

defavorizați, în 

special pentru 

tineri, șomeri de 

2.3.3.1. Extinderea 

oportunităților de 

învățare practică la 

locul de muncă, prin 

programe de stagii 

de practică în 

producție, ucenicie, 

etc în proiectele 

instituțiilor publice 

Număr de 

stagii de 

pactică și 

ucenicie  

Rapoarte 

anuale AJOFM 

Rapoarte 

anuale 

instituții de 

învățământ 

AJOFM 

Inspectorat 

Școlar 

Licee tehnice și 

profesionale 

inclusive 

cooperatiste, 

Universități 

Agenți 

economici 

DGASPC si 

furnizori de 

servicii sociale 

Permanent Bugetul de 

stat – șomaj 

programul 

național de 

ocupare  

POEO 

Bugetele 

instituțiilor 

de 

învățământ 

Angajatori 

Surse 

private - 

ONG – 
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lungă durată,  

grupurile 

dezavantajate pe 

piața muncii, foști 

deținuți, persoane 

inactive 

pentru lucrători 

defavorizați 

furnizori de 

servicii 

sociale 

Alte surse 

publice/priv

ate 

2.3.3.2. Promovarea 

economiei sociale 

prin cooperarea 

între autoritățile 

locale, serviciile 

sociale și agențiile 

de ocupare -  

inclusiv a auto-

ocupării pentru 

lucrătorii informali 

(muncă la negru), 

zilieri, sezonieri și 

alți lucrători 

defavorizați – prin 

întreprinderi sociale 

de inserție/ferme 

sociale, 

cooperative/firme 

deținute de lucrători 

Număr 

persoane 

inactive 

înregistrate 

la agențiile 

de ocupare 

Număr de 

persoane 

inactive 

angajate 

Număr de 

întreprinderi 

sociale de 

inserție 

Număr de 

unități 

protejate 

autorizate 

Statistici 

oficiale 

ocupare 

Rapoarte 

anuale AJOFM 

Rapoarte 

anuale 

implementar

e plan de 

inserție 

socio-

profesională 

Rapoarte 

anuale 

întreprinderi 

sociale de 

inserție 

 

AJOFM 

DGASPC și 

furnizori de 

servicii sociale 

pentru lucrători 

defavorizați 

întreprinderi 

sociale și sociale 

de inserție 

Unități protejate 

autorizate 

Inspectorat 

Școlar 

Licee tehnice și 

profesionale  

Agenți 

economici 

Producători 

agricoli 

Permanent Bugetul de 

stat – șomaj 

programul 

național de 

ocupare  

POEO 

Alte surse 

publice/priv

ate 

Surse 

private - 

ONG – 

întreprinder

i sociale, 

furnizori de 

servicii 

sociale 

POIDS  
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(meșteșugărești, de 

producători) în 

sectoare cum ar fi 

construcții, deșeuri –

reciclare, agricol, 

turism, domeniu 

public și amenajarea 

teritoriului,inclusiv  

proiecte de 

restaurare a 

terenurilor și 

clădirilor si de 

reconversie a 

acestora, 

cooperative sociale 

în servicii sociale ex. 

Îngrijiri la domiciliu 

pentru persoane 

vârstnice, cu 

dizabilități – 

constituire de 

întreprinderi 

comunitare cu 

participarea 

autorităților locale 

și valorificarea unor 

Număr 

lucrători 

defavorizați 

integrați 

socio-

profesional 

pe grupe 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 104 

 

patrimonii locale 

dezafectate, 

achiziții sociale de 

servicii publice de la 

aceste întreprinderi 

2.3.3.3. Creșterea 

numărului 

persoanelor inactive 

înregistrate  la 

serviciile publice de 

ocupare și care 

beneficiază de  

măsurile și serviciile 

de ocupare a forței 

de muncă care 

beneficiază de  – 

subvenționarea 

locului de muncă – a 

angajatorilor publici 

și privați 

Număr 

persoane 

inactive 

înregistrate 

la agențiile 

de ocupare 

Număr de 

persoane 

inactive 

angajate 

Nr. de 

întreprinderi 

sociale de 

inserție 

Număr de 

unități 

protejate 

autorizate 

Număr 

lucrători 

Statistici 

oficiale 

ocupare 

Rapoarte 

anuale AJOFM 

Rapoarte 

anuale 

implementar

e plan de 

inserție 

socio-

profesională 

Rapoarte 

anuale 

întreprinderi 

sociale de 

inserție 

 

AJOFM 

DGASPC si 

furnizori de 

servicii sociale 

pentru lucrători 

defavorizați 

Întreprinderi 

sociale și sociale 

de inserție 

Unități protejate 

autorizate 

Inspectorat 

Școlar 

Licee tehnice și 

profesionale  

Agenți 

economici 

Producători 

agricoli 

Permanent Surse proprii 

ONG 

Alte surse 

publice/priv

ate 

POCU 

POIDS  
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defavorizați 

integrați 

socio-

profesional 

pe grupe 

2.3.3.4. Dezvoltarea 

inserției socio-

profesionale - 

incluziunea activă a 

persoanelor inactive 

/aflate în căutarea 

unui loc de muncă, 

pregătirea pentru 

piața muncii a 

lucrătorilor 

defavorizați inclusiv 

a tinerilor cu 

precădere a celor 

defavorizați NEETs 

în întreprinderi 

sociale de inserție 

specializate, unități 

protejate persoane 

cu dizabilități prin 

cooperarea cu ONG, 

Număr 

persoane 

inactive 

înregistrate 

la agențiile 

de ocupare 

Număr de 

persoane 

inactive 

angajate 

Număr de 

întreprinderi 

sociale de 

inserție 

Număr de 

unități 

protejate 

autorizate 

Număr 

lucrători 

Statistici 

oficiale 

ocupare 

Rapoarte 

anuale AJOFM 

Rapoarte 

anuale 

implementar

e plan de 

inserție 

socio-

profesională 

Rapoarte 

anuale 

întreprinderi 

sociale de 

inserțtie 

 

AJOFM 

DGASPC și 

furnizori de 

servicii sociale 

pentru lucrători 

defavorizați 

Intreprinderi 

sociale ți sociale 

de inserție 

Unități protejate 

autorizate 

Inspectorat  

Școlar 

Licee tehnice și 

profesionale  

Agenți 

economici 

Producători 

agricoli 

Permanent Bugetul de 

stat – șomaj 

programul 

național de 

ocupare  

POCU 

PNDR 

POIDS  

Alte surse 

publice/ 

private 
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cooperative, servicii 

sociale și de ocupare 

specializate – etc – 

inclusiv licențierea/ 

autorizarea/ 

dobândirea 

atestatului și mărcii 

sociale pentru 

acestea 

defavorizați 

integrați 

socio-

profesional 

pe grupe 

2.3.3.5. Mobilitate 

județeana și locală 

adaptată nevoilor  

angajatorilor și 

lucrătorilor, 

inteligentă și 

intermodală - 

planuri și măsuri de 

mobilitate 

județeană, la nivelul 

structurilor 

asociative ale  

unităților 

administrativ-

teritoriale - GAL-

urilor și a altor 

Număr de 

persoane 

care se 

deplasează – 

fac naveta la 

un loc de 

muncă pe 

teritoriul 

județului 

Statistici de 

transport 

județean 

Sondaje de 

opinie – 

AJOFM 

statistici 

măsuri de 

ocupare 

active 

mobilitate 

Consiliul 

Județean 

Permanent Bugetul de 

stat – 

programul 

național de 

ocupare 

Alte surse 

publice/ 

private 

POCU 

PNDR 
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entități bazate  pe 

nevoia de mobilitate 

de pe piața muncii – 

ale angajatorilor și 

lucrătorilor, inclusiv 

ale persoanelor 

inactive pe piața 

muncii în prezent 

pentru care 

mobilitatea 

reprezintă un 

obstacol în accesul 

pe piața muncii 

M2.3.4.  

Ajustarea 

dezechilbrelor 

dintre localități și a 

deficitelor de pe 

piața prin măsuri 

structurale 

2.3.4.1. Planificarea 

măsurilor active de 

ocupare pe piața 

muncii pe baza 

nevoilor și 

oportunităților 

apărute cu 

participarea tuturor 

actorilor interesați 

in formularea 

Planului județean de 

inserție socio-

Plan de 

inserție 

socio-

profesional 

elaborat și 

actualizat   

Număr 

revizuiri 

AJOFM 

CJ 

DGASPC 

Parteneri  

Agenția 

județeană de  

ocupare, prin 

compartimentul  

pentru economie 

socială,  

Întreprinderi 

sociale de 

inserție  

Serviciile publice 

de asistență 

socială de la 

Permanent Buget 

propriu 

AJOFM 
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profesională 

elaborat pe o 

perioadă de 3 ani 

revizuit anual 

nivel local și 

județean. 

Licee 

tehnologice 

Furnizori de 

servicii sociale – 

de ex. pentru 

tinerii care ies 

din instituțiile 

de ocrotire, 

persoane cu 

dizabilități  si de 

ocupare 

Angajatori – 

parteneri din 

învățământul 

profesional 

tehnic dual 

2.3.4.2. Digitalizare 

servicii de ocupare, 

servicii sociale și 

interoperabilitate 

educație, ocupare, 

inserție VMG  

(echipamente și 

Număr 

instituții / 

servicii 

publice de 

ocupare, 

furnizori de 

servicii 

AJPIS 

DGASPC 

AJOFM 

ALOFM 

SPAS 

UAT pt 

persoanele cu 

Agenția 

județeană/ 

agentii locale de  

ocupare, 

Serviciile publice 

de asistență 

socială de la 

Permanent Buget 

propriu 

AJOFM 

POCIDIF 

Alte surse 

publice/ 

private 
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infrastructură, baze 

de date, soft, 

platforme digitale ), 

furnizori de servicii 

sociale, 

întreprinderi sociale 

și întreprinderi 

sociale de inserție 

sociale 

publici și 

privati, UAT 

– pt VMG  

cu 

management 

și operare 

digitalizate 

venit de 

inserție 

 

nivel local și 

județean. 

Licee 

tehnologice 

Furnizori de 

servicii sociale – 

de ex. pentru 

tinerii care ies 

din instituțiile 

de ocrotire, 

persoane cu 

dizabilități și de 

ocupare 

Angajatori – 

parteneri din 

învățământul 

profesional 

tehnic dual 

Întreprinderi 

sociale de 

inserție 

Obiectiv specific OS2.4: Consolidarea activităților de cercetare – dezvoltare – inovare adaptate la provocările economice ale 

zonei prin cooperarea dintre mediul universitar, centre de cercetare și întreprinderi   
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Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori 

de realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile de 

finanțare 

M2.4.1. 

Îmbunătățirea 

capacității de 

cercetare - inovare 

2.4.1.1. Integrarea 

ecosistemului 

Cercetare 

Dezvoltare Inovare 

în spațiul de 

cercetare și Inovare 

European 

Număr de 

proiecte 

derulate în 

parteneriat 

Universități 

Alte entități 

publice 

Mediu privat 

Rapoarte ale 

proiectelor 

Mass media 

CJ 

CCI 

 

Permanent Buget local 

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

Fonduri 

naționale 

pentru 

cercetare 

2.4.1.2. Dezvoltarea 

capacității 

administrative 

pentru cercetare la 

nivel județean 

Număr de 

proiecte / 

consorții 

sprijinite 

Universități 

Alte entități 

publice 

Mediu privat 

CCI  

Rapoarte ale 

proiectelor; 

Mass media 

CJ 

CCI 

 

Permanent Buget local 

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

Fonduri 

naționale 

pentru 

cercetare 

2.4.1.3. Atragerea și 

stimularea unor 

entități economice 

cu activitate în 

Număr de 

proiecte 

derulate în 

parteneriat 

Universități / 

Institut; 

Alte entități 

publice 

CJ 

CCI 

 

Permanent Buget local 

Alte surse 

publice / 

private 
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cercetare-

dezvoltare-inovare  

Mediu privat 

Rapoarte ale 

proiectelor 

Mass media 

POCIDIF 

Fonduri 

naționale 

pentru 

cercetare 

M2.4.2. 

Adaptarea industriei 

locale la progresul 

tehnologic 

2.4.2.1 Colaborări 

interinstituționale 

lucrative și 

funcționale între 

organizațiile de 

afaceri, mediul 

antreprenorial și 

instituțiile de 

învățământ superior 

din regiune 

Număr de 

proiecte 

întreprinse 

în baza 

acordurilor 

de 

colaborare 

Statistica CCI 

CJ  

Mediu privat 

Rapoarte ale 

proiectelor 

Mass media 

CJ 

CCI 

 

Permanent Buget local 

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

Fonduri 

naționale 

pentru 

cercetare 

2.4.2.2 Realizarea 

de parteneriate 

public-privat (PPP) 

cu Clustere / Hub-

uri / Incubatoare 

prin care se susțin 

inovarea în afaceri și 

digitalizarea 

Număr de 

parteneriate 

încheiate 

Statistica CCI 

CJ  

Mediu privat 

Rapoarte ale 

proiectelor 

Mass media 

CJ 

CCI 

 

Permanent Buget local 

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

Fonduri 

naționale 

pentru 

cercetare 
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2.4.2.3. 

Promovarea 

investițiilor în 

tehnologii 

emergente și 

cercetare prin 

acordarea de 

facilități   

Număr de 

proiecte de 

investiții 

bazate pe 

tehnologii 

emergente și 

cercetare 

realizate  

Statistica CCI 

CJ  

Rapoarte ale 

proiectelor 

Mass media  

CJ 

CCI 

 

Permanent Buget local 

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

Fonduri 

naționale 

pentru 

cercetare 

 

Obiectiv general (OG3): Bacău – județ cu dezvoltare socială, sănătate și bunăstare pentru toți pentru îmbunătățirea 

semnificativă a calității și speranței de viață a cetățenilor de toate vârstele într-un climat de incluziune socială 

Context OG 3:  

În județul Bacău peste 11.000 de persoane au nevoie de sprijin financiar lunar din partea statului, numărul acestora fiind aproape dublu 

față de anul 2010 si cel mai mare dintre județele din regiune. Sărăcia s-a agravat dramatic în județul Bacău, tendință care nu se 

regăsește în majoritatea județelor din regiune. În toate celelalte județe vecine și din regiune, numărul persoanelor aflate în această 

situație a scăzut. Atlasul zonelor urbane marginalizate din România apreciază că peste 37% din populație trăiește în zone dezavantajate, 

cele mai mari dezavantaje care se manifestă fiind ale gradului oportunităților de ocupare, precum și de dezvoltare a capitalului uman. 

Peste 12% din populație este afectată de aceste probleme la nivelul județului, orașe ca Dărmănești, Moinești, Buhuși având aproximativ 

30% din populație în zone dezavantajate din punct de vedere al ocupării. Dezavantajele din punctul de vedere al educației – capitalului 

uman sunt foarte mari în Dărmănești – afectând peste jumătate din totalul populației și peste 30% în Slănic Moldova și Comănești. 

Conform Atlasului marginalizării rurale şi dezvoltării locale umane din România, 51 de comune aveau zone cu populație romă în zonele 

marginalizate în județul Bacău. Dintre acestea, 12 sate din tot atâtea comune aveau peste 20% populație romă în zonele marginalizate. 
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Unul din 5 copii în județul Bacău trăiește în familii sărace, cu un venit sub cel minim necesar, ponderea acestora fiind în creștere 

ușoară. Una din consecințele sărăciei și excluziunii este abandonarea copiilor în grija statului. În județul Bacău 1,795 de copii se găseau 

în grija statului, cei mai mulți în servicii de tip familial și în centre rezidențiale publice sau private non-profit. 

În județul Bacău există înregistrate 19.902 persoane cu dizabilități, 10% dintre acestea fiind copii.Toți cei 1.903 copii cu dizabilități se 

regăsesc în familii. În schimb, un număr de 774 adulți cu dizabilități sunt încă instituționalizați. Dezinstituționalizarea centrelor 

rezidențiale pentru persoane cu dizabilități de capacitate mare este o prioritate națională. O situație similară există în domeniul 

protecției copilului, România și-a asumat închiderea sau reorganizarea tuturor centrelor de plasament de tip vechi până în 2020. La 

nivelul județului Bacău există, încă, centre rezidențiale de dimensiuni mari, dar în sistemul privat. 

În județul Bacău sunt licențiate 113 servicii sociale, 68 dintre servicii fiind prestate de furnizori publici, restul de furnizori privați. Se 

constată ponderea mare a furnizorilor privați, aceștia oferind aproape jumătate din serviciile din județ. Dintre cele 97 de servicii din 

mediul urban, majoritatea de 62 sunt oferite în orașul reședință Bacău. Doar 27 dintre localitățile rurale ale județului beneficiază de 

servicii sociale licențiate. Localitățile rurale cu cele mai multe servicii licențiate sunt Mărgineni, Oituz și Filipești. 

Județul Bacău este printre județele cu cea mai mică speranță de viață din țară, al cincilea cu o situaţie nefavorabilă, un procent 

aproximativ de 70,47 ani. De asemenea, județul Bacău înregistrează cea de-a doua cea mai mare diferență între urban și rural - Vaslui 

(5,21 ani), Bacău (4,7 ani). Una din cauze poate fi insuficienta dezvoltare a serviciilor medicale – stare de sănătate relativ precară,  

acces redus la servicii de sănătate mai ales în mediul rural. Județul Bacău are incidențe mai mici ale tuturor principalelor afecțiuni 

avute în vedere posibil și printr-o sub-diagnosticare. În schimb, mortalitatea a fost mai mare decât media națională pentru bolile 

cerebro-vasculare, dar în scădere. Distribuția în profil teritorial a mortalităţii prin boli ale aparatului digestiv în anul 2019 arată că rata 

cea mai mare a mortalităţii a fost înregistrată în județul Bacău (114,5%). În anul 2019, Județul Bacău a fost al patrulea ca număr al 

anilor de viață potențial pierduți prin decese cauzate de accidente, după municipiul București și județele Iași și Constanța – posibil din 

cauza unor servicii de medicină de urgență mai slab dezvoltate. Județul înregistra o rată mică a incidenței cazurilor noi de diabet 

zaharat, de jumătate din media națională, a 3-a cea mai mică incideță a cazurilor de cancer în evidență, și a doua cea mai mică rată a 

incidenței la cazurile noi de BPOC boli pulmonare obstructive. Această situație relativ bună a stării de sănătate se poate datora și unui 

grad ridicat de apelare la serviciile medicale – județul Bacău cu 2,1 fiind printre județele cu număr de tratamente peste media pe țară. 
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Județul Bacău are în 2019 cea mai mare rată a mortalității infantile din regiune de 7,4%, mult peste media națională. Județul Bacău se 

remarcă prin cifrele mari privind natalitatea la adolescentele atât sub 15 ani, fiind al șaptelea la nivel național, cât și la categoria de 

vârstă între 15-19 ani, unde județul Bacău cu 676 de sarcini, era pe locul 5.  

La nivelul județului Bacău, în perioada 2012 – 2019, numărul total al medicilor a crescut ușor, de la 1049 la 1126, în timp ce numărul 

medicilor în sectorul public a scăzut considerabil, de la un maxim de 916 în anul 2014 la un minim de 646 în 2016, o scădere cu 30% în 

respectiva perioadă. 

Asistența medicală primară continuă să fie insuficient utilizată, în timp ce serviciile spitalicești sunt utilizate excesiv, astfel cum o 

demonstrează ratele foarte mari de externări. Numărul medicilor de familie din județul Bacău a scăzut în perioada de referință, de la 

320 în 2012 la 275 în 2019. Față de media pe țară (306,8 locuitori/medic), județul Bacău este mult peste, cu 519,7 locuitori la un medic. 

Cu 42 asistenți comunitari în anul 2019, județul Bacău - având rata de asigurare a populației cu asistenți comunitari de 0,7 - se situa 

sub valoarea medie la nivel național de 0,87 la 0 locuitor și sub cea din majoritatea județelor din regiune. Cu 8 mediatori comunitari 

în anul 2019, rata de asigurare a populației cu mediatori sanitari are o valoare de 0,1, sub media națională de 0,23 la 0 locuitor.  

În anul 2019, indicele de asigurare a populației cu paturi în județul Bacău, este cu 5 % sub media la nivel național de 6,5 paturi la 1000 

locuitori. 

Obiectiv specific OS3.1: Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin servicii de sănătate accesibile și performante, inclusiv 

pentru medicina de urgență, capabile să facă față corespunzător provocărilor actuale 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibil

e de 

finanța

re 

M3.1.1. Îmbunătățirea stării 

de sănătate a 

populației prin 

asigurarea accesului 

3.1.1.1. Dezvoltarea 

serviciilor – 

creșterea accesului 

populației la  

Rata mortălității 

premature  

Speranța de viață 

Ministerul 

Sănătăţii 

Institutul 

Naţional de 

Direcția de 

Sănătate Publică 

Ministerul 

Sănătăţii 

Permanent Buget 

de stat  

Buget 

Asigură
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la asistență 

medicală de 

specialitate și în 

spital 

paturi de spital și 

proceduri de 

specialitate  

Număr de paturi în 

spitale 

Număr de proceduri 

medicale (CT, RMN, 

angioplastii) 

Sănătate 

Publică 

Centrul 

Naţional de 

Statistică și 

Informatică 

în Sănătate 

Publică 

Casa Județeană 

de Asigurări de 

Sănătate 

APL 

UAT 

Colegiul 

Medicilor 

Spitale 

Policlinici/clinici 

CJ 

DGASPC 

ri de 

Sănăta

te 

Bugete 

locale 

POS 

PNRR 

POEO  

POR 

Investi 

tori 

privați 

3.1.1.2. Dezvoltarea 

serviciilor – 

creșterea accesului 

populației la servicii 

medicale de 

specialitate -

Ambulatorii/unități 

medicale publice și 

alte structuri 

publice care asigură 

asistență medicală 

ambulatorie 

Număr de paturi în 

spitale 

Număr de proceduri 

medicale (CT, 

RMN,etc) 

Ministerul 

Sănătăţii 

Institutul 

Naţional de 

Sănătate 

Publică 

Centrul 

Naţional de 

Statistică și 

Informatică 

în Sănătate 

Publică 

Direcția 

Sănătate Publică 

Ministerul 

Sănătăţii 

Casa Județeană 

de Asigurări de 

Sănătate 

APL  

UAT 

Colegiul 

Medicilor 

Spitale 

Policlinici/clinici 

Permanent Buget 

de stat  

Buget 

Asigura

ri de 

Sănăta

te 

Bugete 

locale 

POS 

PNRR 

POEO  

POR 
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CJ 

DGASPC 

Investi 

tori 

privați 

3.1.1.3. Creșterea 

numărului de 

medici, alții decât 

cei de familie ce 

revin la 10.000 

locuitori 

Numărul de medici, 

alții decât cei de 

familie ce revin la 

10.000 locuitori 

Ministerul 

Sănătăţii 

Institutul 

Naţional de 

Sănătate 

Publică 

Centrul 

Naţional de 

Statistică și 

Informatică 

în Sănătate 

Publică 

Direcția 

Sănătate Publică 

Ministerul 

Sănătăţii 

Casa Județeană 

de Asigurări 

Sănătate 

APL  

UAT 

Colegiul 

Medicilor 

Spitale 

Policlinici/clinici 

CJ 

DGASPC 

Permanent Buget 

de stat  

Buget 

Asigură

ri de 

Sănăta

te 

Bugete 

locale 

POS 

PNRR 

POEO  

POR 

Investi 

tori 

privați 

3.1.1.4. 

Îmbunătățirea 

accesibilității și 

eficacității 

serviciilor oferite în 

regim ambulatoriu – 

Numărul de mame 

minore 

Rata natalității 

Ministerul 

Sănătăţii 

Institutul 

Naţional de 

Sănătate 

Publică 

Direcția 

Sănătate Publică 

Ministerul 

Sănătăţii 

Permanent Buget 

de stat  

Buget 

Asigură

ri de 
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inclusiv pentru 

implementarea de 

programe de 

sănătate a 

reproducerii, 

planificare 

familială,  

stimularea 

natalității prin 

măsuri de suport al 

cuplurilor infertile. 

Centrul 

Naţional de 

Statistică și 

Informatică 

în Sănătate 

Publică 

Casa Județeană 

de Asigurări de 

Sănătate 

APL 

UAT 

Colegiul 

Medicilor 

Spitale 

Policlinici/clinici 

CJ 

DGASPC 

Sănăta

te 

Bugete 

locale 

POS 

PNRR 

POEO  

POR 

Investi 

tori 

privați 

M3.1.2. 

Creșterea eficienței 

politicilor locale și 

județene de  

protecție a sănătății 

publice și prevenție  

 

Consolidarea 

asistenței medicale 

primare 

3.1.2.1. Asigurarea 

populației cu 

asistenți medicali, 

asistenți comunitari, 

mediatori sanitari, 

cel puțin la nivelul 

mediei naționale 

Rata de asigurare a 

populației cu 

numărul de asistenți 

medicali, asistenți 

comunitari,  

mediatori sanitari  

la ‰ de locuitori 

Ministerul 

Sănătăţii 

Institutul 

Naţional de 

Sănătate 

Publică 

Centrul 

Naţional de 

Statistică și 

Informatică 

în Sănătate 

Publică 

Direcția 

Sănătate Publică 

Ministerul 

Sănătăţii 

Casa Județeană 

de Asigurări 

Sănătate 

APL  

UAT 

Colegiul 

Medicilor 

Spitale 

Policlinici/clinici 

CJ 

Permanent Buget 

de stat  

Buget 

Asigură

ri de 

Sănăta

te 

Bugete 

locale 

POS 

PNRR 

POEO  

POR 

Investi 
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DGASPC tori 

privați 

Obiectiv specific OS3.2: Creșterea gradului de bunăstare generală inclusiv pentru grupurile sociale vulnerabile, vârstnici printr-o 

rețea de servicii sociale bazate pe comunitate și pe parteneriate cu furnizorii de servicii sociale privați, organizații 

neguvernamentale 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibil

e de 

finanța

re 

M3.2.1. 

Derularea / 

finalizarea cu 

success a procesului 

de 

dezinstituționalizare

atât în domeniul 

protecției copilului 

cât și pentru 

persoanele cu 

dizabilități 

3.2.1.1. 

Dezinstituționalizare 

atât în domeniul 

protecției copilului 

cât și pentru 

persoanele cu 

dizabilități 

Număr de instituții 

rezidențiale cu 

capacitate de peste 

120 persoane 

Număr de instituții 

restructurate 

Număr de persoane 

defavorizate 

dezinstituționalizate 

Număr de servicii 

comunitare 

dezvoltate 

Număr de persoane 

incluse/ deservite 

Rapoarte 

anuale 

DGASPC 

ANPDC 

ANPD 

DGASPC 

CJ 

ONG-uri 

furnizoare de 

servicii sociale 

CL  

UAT 

SPAS 

Termene 

specifice/ 

instituție 

POEO  

POR 

PNRR 

POIDS 

PNDR 
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de servicii sociale 

comunitare   

M3.2.2. 

Îmbunătățirea 

situației sociale și 

reducerea sărăciei 

cu prioritate pentru 

grupurile 

defavorizate 

principale – familii 

nevoiașe cu copii, 

tineri în situații de 

risc, vârstnici și 

persoane cu 

dizabilități și cei din 

zonele rurale - 

reducerea 

maternității 

infantile, a 

mortalității 

infantile, a ratei de 

sărăcie, a numărului 

de persoane aflate 

în grija statului 

3.2.2.1. Creșterea 

numărului de  

servicii sociale 

licențiate de  

furnizori privați, 

organizații 

neguvernamentale 

și de furnizori 

publici, autorități 

locale care 

activează în județ 

prin subvenționare 

corespunzătoare și 

parteneriat public 

privat, public-public 

 

Număr beneficiari 

cu situația socială 

îmbunătățită 

Număr de furnizori 

de servicii sociale 

privați și autorități 

publice locale 

acreditați ca 

furnizori de servicii 

sociale în județ 

Număr de servicii 

sociale licențiate în 

județ  

Număr de locuri în 

servicii sociale 

licențiate  

Număr beneficiari - 

familii nevoiașe cu 

copii, tineri în 

situații de risc, 

vârstnici și persoane 

cu dizabilități și din 

zonele rurale 

Rapoarte 

ANPIS 

ANPD 

ANPDC 

DGASPC, 

furnizori de 

servicii 

sociale 

ONG-uri 

Case de 

ajutor 

reciproc a 

pensionarilor 

CARP 

DGASPC 

CJ 

ONG-uri 

furnizoare de 

servicii sociale 

CL  

UAT 

 

Permanent Surse 

proprii 

ONG 

POEO  

POIDS 

Pro 

gram 

Multi 

fond 

FSE și 

FEDR 
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3.2.2.2. Creșterea 

numărului de locuri 

și de centre de zi 

pentru copii, cu 

precădere în 

comunități 

marginalizate  

Număr beneficiari 

cu situația socială 

îmbunătățită  

Număr de furnizori 

de servicii sociale 

privați și autorități 

publice locale 

acreditați ca 

furnizori de servicii 

sociale în județ 

Număr de servicii 

sociale licențiate în 

județ  

Număr de locuri în 

servicii sociale 

licențiate  

Număr beneficiari - 

familii nevoiașe cu 

copii, tineri în 

situații de risc, 

vârstnici și persoane 

cu dizabilități și din 

zonele rurale 

Rapoarte 

ANPIS 

ANPD 

ANPDC 

DGASPC, 

furnizori de 

servicii 

sociale 

ONG-uri 

Case de 

ajutor 

reciproc a 

pensionarilor 

CARP 

DGASPC 

CJ 

ONG-uri 

furnizoare de 

servicii sociale 

CL  

UAT 

 

Permanent Surse 

proprii 

ONG 

POEO  

POIDS 

Pro 

gram 

Multi 

fond 

FSE și 

FEDR 
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3.2.2.3. Asigurarea 

de servicii 

rezidențiale și de 

îngrijiri la domiciliu, 

locuințe protejate 

pentru vârstnici 

singuri nedeplasabili 

din județ în 

cooperare /co-

finanțare cu ONG-

uri și/sau  

organizațiile 

mutualiste ale 

vârstnicilor – Casa 

de ajutor reciproc a 

pensionarilor CARP 

Număr beneficiari 

cu situația socială 

îmbunătățită  

Număr de furnizori 

de servicii sociale 

privați și autorități 

publice locale 

acreditați ca 

furnizori de servicii 

sociale în județ  

Număr de servicii 

sociale licentiațe în 

județ  

Număr de locuri în 

servicii sociale 

licențiate 

Număr beneficiari - 

familii nevoiașe cu 

copii, tineri în 

situații de risc, 

vârstnici și persoane 

cu dizabilități și din 

zonele rurale 

Rapoarte 

ANPIS 

ANPD 

ANPDC 

DGASPC, 

furnizori de 

servicii 

sociale 

ONG-uri 

Case de 

ajutor 

reciproc a 

pensionarilor 

CARP 

DGASPC 

CJ 

ONG-uri 

furnizoare de 

servicii sociale 

CL  

UAT 

 

Permanent Surse 

proprii 

ONG 

POEO  

POIDS 

Pro 

gram 

Multi 

fond 

FSE și 

FEDR 
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Asigurarea de 

servicii pentru 

persoane cu 

handicap în centre 

de recuperare 

/readaptare, centre 

de 

inserție/reinserție 

socială și 

profesională - 

terapie 

ocupațională și alte 

terapii speciale, 

ateliere /unități 

protejate 

Număr de persoane 

cu dizabilități care 

beneficiază de 

servicii de 

reabilitare și 

inserție socio-

profesională, locuri 

de muncă protejate 

Rapoarte 

ANPIS 

ANPD 

DGASPC 

AJOFM, 

furnizori de 

servicii 

sociale 

ONG-uri 

întreprinderi 

sociale de 

inserție 

Unități 

protejate 

autorizate 

AJOFM 

DGASPC 

CJ 

CL 

ONG-uri  

Unitati 

protajate / 

Întreprinderi 

sociale de 

inserție 

 

Permanent Surse 

proprii 

ONG 

POEO  

POIDS 

Pro 

gram 

Multi 

fond 

FSE și 

FEDR 

M3.2.3 Inserția socio-

profesională a 

grupurilor 

defavorizate-familii 

beneficiare de venit 

minim de inserție, 

tineri care ies din 

instituții, persoane 

cu dizabilități, 

victime ale 

3.1.3.1. Dezvoltarea 

economiei sociale – 

cooperative și ferme 

sociale în mediul 

rural, întreprinderi 

sociale de inserție 

în mediul urban 

care să asigure 

pregătirea pentru 

Număr de persoane 

care beneficiază de 

servicii de inserție 

socio-profesională 

Număr de persoane 

integrate în muncă 

în economia socială 

 

Rapoarte  

AJOFM,  

întreprinderi 

sociale de 

inserție 

 

AJOFM 

GAL urban și 

rural 

DGASPC 

SPAS 

ONG-uri 

Cooperative 

Întreprinderi 

sociale de 

inserție 

Permanent Surse 

proprii 

ONG 

POEO  

POIDS 

Pro 

gram 

Multi 
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violenței, foști 

detinuți etc  

piața liberă a 

muncii 

fond 

FSE și 

FEDR 

3.2.3.2. Dezvoltarea 

serviciilor sociale 

suport în 

întreprinderi sociale 

de inserție  

Număr de persoane 

care beneficiază de 

servicii de inserție 

socio-profesională 

Număr de persoane 

integrate în muncă 

în economia socială 

 

Rapoarte  

AJOFM,  

întreprinderi 

sociale de 

inserție 

 

AJOFM 

GAL urban și 

rural 

DGASPC 

SPAS 

ONG-uri 

Cooperative 

Întreprinderi 

sociale de 

inserție 

Permanent Surse 

proprii 

ONG 

POEO  

POIDS 

Pro 

gram 

Multi 

fond 

FSE și 

FEDR 

Obiectiv specific OS3.3: Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii prin crearea unui cadru cu oportunități de 

participare, formare și petrecere constructivă a timpului liber 

Nr.crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibi 

le de 

finanța

re 

M3.3.1. Valorificarea 

potențialului creativ 

al tinerilor și 

crearea unor 

3.3.1.1. Crearea 

unui Centru al 

științei și tehnicii – 

un muzeu de tip 

Număr de tineri 

care participă în 

activitățile 

Centrului 

Rapoartele 

muzeului  

CJ 

CL Bacău 

Muzee  

Permanent PNRR 
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oportunități de 

participare, formare 

și petrecere 

constructivă a 

timpului liber 

modern care 

folosește noile 

tehnologii de 

informare și 

comunicare, crearea 

de experiențe 

captivante prin 

realitatea virtuală, 

aducerea muzeului 

în casa vizitatorilor 

virtuali 

Număr de vizitatori Universitățile 

băcăuane 

Obiectiv specific OS3.4: Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor județului prin modernizarea infrastructurii culturale, sportive 

și pentru activități de tineret 

Nr.crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibi 

le de 

finanța

re 

M3.4.1. 

Dezvoltarea rutelor 

culturale din județ 

3.4.1.1. 

Identificarea și 

cartografierea 

rutelor culturale 

Harta rutelor 

culturale din județ 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

CJ 

UAT-uri 

 

2022 - 2023 Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 
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Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

publice 

/ 

private 

PNRR 

POR 

3.4.1.2. Amenajarea 

rutelor culturale 

Număr de rute 

amenajate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

2023 - 2025 Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 

private 

PNRR 

POR 

3.4.1.3. Promovarea 

rutelor culturale la 

nivel național și 

internațional 

Număr de vizitatori 

atrași 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

CJ 

UAT-uri 

2025 - 2027 Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 
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Portal date 

deschise 

publice 

/ 

private 

PNRR 

POR 

M3.4.2. 

Digitalizarea 

sectorului cultural 

3.4.2.1 

Cartografierea 

digitală a ofertelor 

publice și private de 

servicii culturale la 

nivel județean 

Harta serviciilor 

culturale din județ 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 2022 - 2025 Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 

private 

PNRR 

POR 

 

3.4.2.2. Oferirea de 

servicii culturale 

online (spectacole, 

concerte etc)  

Număr spectacole 

online oferite 

Număr de 

beneficiari 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

CJ 

UAT-uri 

2022 - 2029 Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 
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Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

publice 

/ 

private 

PNRR 

POR 

M3.4.3 

Aducerea la 

standarde europene 

a clădirilor de 

patrimoniu 

3.4.3.1. 

Restaurarea/ 

renovarea/ 

modernizarea 

clădirilor de 

patrimoniu 

Număr clădiri de 

patrimoniu 

restaurate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 

private 

PNRR 

POR 

3.4.3.2. Promovarea 

clădirilor de 

patrimoniu din 

județ 

Număr de vizitatori 

atrași 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

CJ 

UAT-uri 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 
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Portal date 

deschise 

și 

private 

PNRR 

POR 

3.4.3.3. Realizarea 

atlasului cu clădiri 

de patrimoniu din 

județ 

Atlasul clădirilor de 

patrimoniu 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 2022 - 2025 Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 

private 

PNRR 

POR 

M3.4.4 

Atingerea 

standardelor 

europene pentru 

muzeele din județ 

3.4.4.1. 

Restaurarea/ 

renovarea/ 

modernizarea 

muzeelor 

Număr clădiri 

muzeale restaurate 

/ modernizate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

CJ 

UAT-uri 

Muzee 

2022 - 2027 Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 
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Portal date 

deschise 

private 

PNRR 

POR 

3.4.4.2 

Diversificarea 

ofertei de servicii 

pentru muzee 

Număr de noi oferte 

de servicii muzeale 

introduse  

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

Muzee 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 

private 

PNRR 

POR 

3.4.4.3  

Organizarea de 

vizite virtuale 

Număr vizite 

virtuale 

Număr vizitatori 

virtuali  

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

Muzee 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 
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private 

PNRR 

POR 

M3.4.5 

Creșterea accesului 

la cultură în zonele 

defavorizate din 

punct de vedere 

cultural 

3.4.5.1 Organizarea 

de activități 

culturale în zona 

rurală 

Număr de 

evenimente 

organizate  

Număr de 

beneficiari  

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

Instituții 

culturale 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 

private 

PNRR 

POR 

3.4.5.2 Organizarea 

de spectacole 

itinerante 

Număr de 

evenimente 

organizate 

Număr de 

beneficiari  

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

Instituții 

culturale 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 
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private 

PNRR 

POR 

3.4.5.3 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

culturale din zona 

rurală (biblioteci, 

cămine culturale, 

săli de spectacole 

etc.) 

Număr clădiri 

reabilitate / 

modernizate  

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

Instituții 

culturale 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 

private 

PNRR 

POR 

M3.4.6 

Creșterea 

atractivității 

patrimoniului 

ecumenic 

3.4.6.1 Restaurarea 

bisericilor de 

patrimoniu 

Număr biserici 

reabilitate / 

modernizate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

Instituții de cult 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 
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private 

PNRR 

POR 

3.4.6.2 Promovarea 

patrimoniului 

ecumenic 

Site de promovare 

Atlas de promovare 

 

 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

Instituții de cult 

 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 

private 

PNRR 

POR 

M3.4.7 

Punerea în valoare a 

monumentelor 

istorice și situri 

arheologice 

3.4.7.1 

Modernizarea 

monumentelor 

istorice  

Număr de 

monumente 

modernizate  

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

Ministerul 

culturii 

DJC 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 133 

 

private 

PNRR 

POR 

3.4.7.2 Realizarea 

unui ghid al 

monumentelor 

istorice din județ 

Ghidul 

monumentelor 

istorice 

Site  

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

DJC 

 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 

private 

PNRR 

POR 

3.4.7.3 Promovarea 

descoperirilor 

arheologice de pe 

teritoriul județului 

Site cu descoperirile 

arheologice din 

județ 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

Muzee 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 
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private 

PNRR 

POR 

M3.4.8 

Modernizarea 

bibliotecilor 

3.4.8.1 Reabilitarea 

infrastructurii 

destinată 

bibliotecilor 

Număr de clădiri 

reabilitate  

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 

private 

PNRR 

POR 

3.4.8.2 Creșterea 

fondului de carte 

Număr de volume 

Număr de cititori 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

UAT-uri 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 
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private 

PNRR 

POR 

3.4.8.3 Divesificarea 

activității 

bibliotecilor pentru 

atragerea publicului 

Număr de noi 

activități 

desfășurate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

UAT-uri 

Biblioteci 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 

private 

PNRR 

POR 

M3.4.9 

Dezvoltarea și 

modernizarea 

pistelor de biciclete 

3.4.9.1 Construirea 

de noi piste de 

biciclete 

Număr km de piste 

de biciclete 

înființați 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 
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private 

PNRR 

POR 

3.4.9.2 Dezvoltarea 

de trasee turistice 

de cicloturism 

Număr trasee de 

cicloturism 

Lungimea traseelor 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 

private 

PNRR 

POR 

3.4.9.3 Inițierea de 

competiții 

cicloturistice anuale 

Număr competiții 

inițiate 

Număr participanți 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

Agenți 

economici 

ONG-uri 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 
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private 

PNRR 

POR 

M3.4.10 

Dezvoltarea / 

modernizarea 

bazelor sportive și 

de agrement 

3.4.10.1 

Modernizarea 

bazelor sportive 

existente 

Suprafețe 

modernizate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

DJTS 

 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 

private 

PNRR 

POR 

3.4.10.2 Inițierea de 

competiții anuale 

care să atragă 

tinerii 

Număr competiții  

Număr participanți 

(dintre care tineri) 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

Agenți 

economici 

ONG-uri 

Instituții de 

învățământ 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 
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private 

PNRR 

POR 

3.4.10.3 Oferirea de 

servicii de agrement 

destinate vârstei a 

treia  

Număr și tipuri de 

servicii 

Număr de 

participanți (din 

care persoane de 

vârsta a treia) 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ 

UAT-uri 

Agenți 

economici 

ONG-uri 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-

uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice 

/ 

private 

PNRR 

POR 

 

Obiectiv general (OG4): Bacău – județ cu un mediu curat, adaptat la schimbările climatice prin consolidarea managementului 

riscurilor și a mijloacelor de protecție a mediului, de atenuare și adaptare la schimbările climatice 

Context:  

La fel ca alte județe din România, județul Bacău se confruntă cu o lipsă acută de informare și conștientizare privind cauzele și efectele 

schimbărilor climatice. Deși au existat unele localități pionier care și-au asumat voluntar ținte de reducere a emisiilor de gaze cu efect 

de seră, s-a constatat că multe dintre acestea au abandonat implementarea planurilor fie din lipsă de expertiză, fie din lipsă de resurse 

financiare.       

O problemă importantă este lipsa inventarului de emisii de gaze cu efect de seră la nivelul județului și respectiv un plan de acțiune 

adecvat. 
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Principala oportunitate pentru o mai bună gestionare a măsurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice o constituie Pactul 

Ecologic European și mecanismul financiar al acesteia, transpus prin Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Principalele surse de emisii de gaze cu efect de seră la nivelul județului Bacău provin din: 

- arderea combustibililor fosili (a cărbunilor, ţiţeiului şi a gazelor naturale) în producerea energiei pentru transporturi, industrie 

şi gospodării (CO2); 

- agricultura (CH4) şi schimbările în utilizarea terenurilor cum ar fi defrişările (CO2); 

- depozitarea deşeurilor menajere (CH4). 

La nivelul județului Bacău, se constată faptul că actuala infrastructură de măsurare a calității aerului este insuficientă – 3 stații de 

măsurare, din care 2 de tip industrial și una de tip urban, localizate toate în municipiul Bacău, fără a putea acoperi suprafața întregului 

județ. 

Principalele sectoare care contribuie la emisiile de poluanți cu efect acidifiant sunt: sectorul energetic, sectorul agricol și sectorul de 

transport rutier. 

Sectorul energetic contribuie, de asemenea, preponderent și la nivelul emisiilor de particule primare în suspensie PM 2,5 și PM 10, 

precum și la emisiile de metale grele. 

În ceea ce privește sistemul de alimentare cu apă și tratarea apelor uzate se constată importante disparități între zona urbană și rurală. 

Colectarea apelor uzate în zonele rurale este foarte dificilă, în unele dintre comune lipsind infrastructura de colectare și de tratare. 

Suprafeţele solurilor afectate de diverşi factori de degradare menţin o tendinţă de creştere accentuată. Factorul de degradare care 

afectează cea mai mare parte din solurile din judeţul Bacău este deficitul de elemente nutritive, urmat de eroziunea solului, 

compactare, exces de umiditate stagnant, pseudogleizare, alunecări de teren, acidifiere, secetă periodică, gleizare, volum edafic 

redus, inundabilitate, terenuri nisipoase şi sărăturate. 

În ceea ce privește evoluţia suprafeţei fondului forestier în perioada 2015 – 2019, a fost raportată o tendinţă de creştere constantă a 

suprafeţelor împădurite până în anul 2019.  

Cât privește biodiversitatea, judeţul Bacău are un număr total de 36 arii naturale protejate. Dintre acestea, 23 sunt arii naturale 

protejate de interes naţional: 9 rezervaţii naturale, 5 arii de protecţie specială avifaunistică, iar 13 sunt situri de importanță 

comunitară.  

Situația managementului deșeurilor este deficitară și se constată cantități foarte mici de deșeuri reciclate. 
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Obiectiv specific OS4.1: Îmbunătățirea atenuării și adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor şi a rezilienţei la 

dezastre 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile de 

finanțare 

M4.1.1. 

Reducerea 

emisiilor de gaze 

cu efect de seră 

în instituțiiile 

publice din județ 

4.1.1.1 Realizarea 

strategiilor și 

planurilor de acțiune 

de reducerea 

emisiilor de gaze cu 

efect de seră 

Inventar de 

emisii 

Strategie 

realizată  

Plan de acțiune 

operațional 

Site-ul 

autorităților 

Raportări 

proiecte  

Portal date 

deschise 

CJ Bacău 

UAT-uri 

Alte instituții 

publice  

Entități private 

2025 Buget 

propriu CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POEO 

4.1.1.2 

Consolidarea, 

modernizarea și 

reabilitarea termică 

a clădirilor aflate în 

patrimoniul 

administrației 

publice locale 

Număr de 

proiecte 

implementate 

Număr de 

clădiri 

reabilitate 

termic 

Economii de 

combustibil 

realizate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

CJ Bacău 

UAT-uri 

Alte instituții 

publice 

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

POR 

 

4.1.1.3 

Modernizarea și 

eficientizarea 

sistemelor de 

Număr de 

proiecte 

implementate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

CJ Bacău 

UAT-uri 

Alte instituții 

publice 

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  
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iluminat din 

instituțiile publice 

locale 

Număr de 

sisteme de 

iluminat 

eficientizate 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

POR 

 

4.1.1.4 

Eficientizarea și 

modernizarea 

sistemelor de 

încălzire/răcire 

aferente clădirilor 

administrației 

publice locale 

Număr de 

proiecte 

implementate 

Număr de 

sisteme de 

încălzire/răcire 

eficientizate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ Bacău 

UAT-uri 

Alte instituții 

publice 

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

POR 

 

M4.1.2. 

Reducerea 

emisiilor de gaze 

cu efect de seră 

aferente 

iluminatului 

public 

4.1.2.1 Dezvoltarea 

sistemelor 

inteligente de 

iluminat public 

Număr de 

proiecte 

implementate 

Număr de 

sisteme 

inteligente de 

iluminat public 

 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

CJ Bacău 

UAT-uri 

 

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

AFM 

POR 

PNRR 
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Portal date 

deschise 

Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

4.1.2.2 Asigurarea 

energiei necesare 

iluminatului public, 

prin utilizarea 

surselor de energie 

regenerabilă 

Număr de 

proiecte 

implementate 

Capacitatea de 

producție de 

energie 

dezvoltată din 

surse 

regenerabile 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități / 

instituții 

Portal date 

deschise 

CJ Bacău 

UAT-uri 

Furnizori 

Entități private 

 

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

AFM 

PNRR 

POR 

 

M4.1.3 Creșterea 

eficienței 

energetice în 

sistemele 

centralizate de 

transport și 

distribuție a 

energiei termice 

4.1.3.1 Reabilitarea 

rețelelor termice 

primare și secundare 

Km rețele 

reabilitate 

Număr 

consumatori 

deserviți 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări UAT 

Site 

Thermoenergy 

Group 

CJ Bacău 

UAT-uri 

SC 

THERMOENERGY 

GROUP SA 

Bacău 

Furnizori 

Entități private 

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 
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4.1.3.2 Realizarea 

de noi sisteme de  

alimentare cu 

energie termică a 

consumatorilor 

Număr sisteme 

noi 

Capacități 

Număr 

consumatori 

deserviți 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări UAT 

Site 

Thermoenergy 

Group 

CJ Bacău 

UAT-uri 

SC 

THERMOENERGY 

GROUP SA 

Bacău 

Furnizori 

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

4.1.3.3 

Modernizarea 

sistemelor de  

alimentare cu 

energie termică 

existente 

Număr sisteme 

modernizate 

Capacități 

Număr 

consumatori 

deserviți 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări UAT 

Site 

Thermoenergy 

Group 

CJ Bacău 

UAT-uri 

SC 

THERMOENERGY 

GROUP SA 

Bacău 

Furnizori  

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

M4.1.4 
Reabilitarea 

infrastructurii 

rutiere urbane în 

scopul 

modernizării 

condițiilor de 

mobilitate 

rutieră și 

pietonală 

4.1.4.1 Extinderea/ 

înnoirea parcului de 

autovehicule de 

transport public 

urban, cu 

autovehicule 

electrice 

Număr de 

autovehicule 

înlocuite 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ Bacău 

UAT-uri 

Furnizori 

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 
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4.1.4.2 Înnoirea 

parcului auto al 

instituțiilor publice 

cu autoturisme 

hibride sau electrice 

Număr de 

autovehicule 

înlocuite 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ Bacău 

UAT-uri 

Alte instituții 

publice locale 

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

4.1.4.3 Dezvoltarea 

infrastructurii de 

încărcare 

autovehicule 

electrice 

Număr 

capacități de 

încărcare 

dezvoltate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ Bacău 

UAT-uri 

Alte instituții 

publice locale 

Agenți 

economici 

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

private  

AFM 

 

4.1.4.4 Dezvoltarea 

infrastructurii de 

parcări inteligente 

Număr parcări 

inteligente 

dezvoltate 

Capacități 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

UAT-uri 

Alte instituții 

publice locale 

Agenți 

economici 

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 
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Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

private 

PNRR 

 

4.1.4.5 Dezvoltarea/ 

Reabilitarea 

infrastructurii de 

cicloturism 

Număr km de 

pistă realizați 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ Bacău 

UAT-uri  

Entități private  

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

4.1.4.6 Dezvoltarea 

/ Reabilitarea 

infrastructurii 

pietonale 

Număr km de 

infrastructură 

pietonală 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ Bacău 

UAT-uri  

Entități private  

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

POR 
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M4.1.5 

Reducerea 

emisiilor de gaze 

cu efect de seră 

în economie 

4.1.5.1 Proiecte 

demonstrative și de 

eficiență energetică 

în IMM-uri și măsuri 

de sprijin adiacente 

Număr de 

proiecte 

implementate 

Economii de 

combustibil 

realizate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Site-urile 

agenților 

economici 

Agenți 

economici  

 

Permanent Alte 

programe 

sau 

finanțări 

publice și 

private 

PNRR 

4.1.5.2 Proiecte de 

eficiență energetică 

în întreprinderile 

mari și măsuri de 

sprijin adiacente 

Număr de 

proiecte 

implementate 

Economii de 

combustibil 

realizate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Site-urile 

agenților 

economici 

Agenți 

economici  

 

Permanent Alte 

programe 

sau 

finanțări  

publice și 

private 

PNRR 

M4.1.6 

Atenuarea 

efectelor 

fenomenului de 

secetă 

4.1.6.1 Dezvoltarea/ 

reabilitarea 

infrastructurii 

principale de irigații 

Suprafețe 

irigate (ha) 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

ANIF- Filiala de 

Îmbunătățiri 

Funciare Bacău 

Furnizori 

Entități private 

Permanent Bugetul de 

stat 

Alte 

programe 

sau 

finanțări 

publice și 

private 
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M4.1.7 

Prevenirea și 

diminuarea 

efectelor 

inundațiilor 

4.1.7.1 Reabilitarea 

și realizarea de 

lucrări de apărare 

împotriva 

inundațiilor (lucrări 

de îndiguiri, 

regularizări, apărări 

de maluri) 

Suprafață 

reabilitată (ha) 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ Bacău 

UAT-uri 

Instituții 

publice și 

private 

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

 

4.1.7.2 Decolmatări 

albii de cursuri de 

apă 

Suprafețe 

decolmatate 

(mp) 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ Bacău 

UAT-uri 

Instituții 

publice și 

private 

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

4.1.7.3 Amenajare 

cursuri de apă și 

protejarea malurilor 

Lungimea 

cursurilor de 

apă amenajată 

(Km) 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

CJ Bacău 

UAT-uri 

Instituții 

publice și 

private 

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 
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Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

private 

PNRR 

 

4.1.7.4 Amenajare 

diguri de protecție 

împotriva 

inundațiilor 

Număr de 

diguri realizate  

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ Bacău 

UAT-uri 

Instituții 

publice și 

private 

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

 

4.1.7.5 Actualizarea 

planurilor de 

prevenire și apărare 

împotriva 

inundațiilor 

Număr de 

planuri de 

protecție 

realizate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

CJ Bacău 

UAT-uri 

Instituții 

publice și 

private 

 

2022 - 2025 

Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 
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4.1.7.6 Sistem 

inteligent, integrat 

de monitorizare a 

calității apei și 

pentru prevenirea 

inundațiilor 

Sistem 

operațional 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

CJ Bacău 

UAT-uri 

Instituții 

publice și 

private 

Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

 

Obiectiv specific OS4.2: Menținerea calității aerului în vederea protejării sănătății populației 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile de 

finanțare 

M4.2.1. 

Creșterea 

gradului de 

monitorizare a 

calității aerului 

4.2.1.1 

Supravegherea 

calității aerului și a 

indicatorilor de 

sănătate în relație 

cu acesta 

Baza de date 

statistice 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

 

 APM Bacău Permanent Bugetul de 

stat 

Alte surse 

publice / 

private 

4.2.1.2 Extinderea 

rețelei de senzori de 

monitorizare a 

calității aerului, la 

nivelul județului 

Număr de 

senzori nou 

instalați 

Acoperire la 

nivel de județ 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

APM Bacău 2022 - 2024 Bugetul de 

stat  

POIM 
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Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

Alte surse 

publice / 

private 

4.2.1.3 

Monitorizarea și 

sancționarea 

arderilor ilegale 

Număr de 

sancțiuni 

Fonduri 

încasate 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

Garda de mediu 

Bacău 

ANANP 

Permanent Bugetul de 

stat 

M4.2.2. 

Îmbunătățirea 

calității aerului 

4.2.2.1 Realizarea 

perdelelor forestiere 

în jurul localităților 

Suprafețe 

împădurite 

(ha) 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

UAT-uri Permanent Bugete 

proprii UAT-

uri / CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

 

4.2.2.2 Realizarea 

perdelelor forestiere 

în jurul unităților 

industriale cu impact 

asupra mediului 

Suprafețe 

împădurite 

(ha) 

Site-urile 

agenților 

economici 

Raportări 

către 

autorități 

Agenți 

economici 

 

Permanent Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 
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Obiectiv specific OS4.3: Îmbunătățirea calității apei și reducerea risipei 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile 

de 

finanțare 

M4.3.1. 

Supravegherea 

calității apei 

potabile distribuite 

prin sistemele de 

alimentare cu apă 

din mediul urban și 

rural 

4.3.1.1 Monitorizarea 

calității apei potabile 

din rețelele urbane 

Număr analize 

efectuate 

Număr 

îmbolnăviri 

specifice 

Site-urile 

instituțiilor 

responsabile 

Rapoarte de 

monitorizare 

DSP Bacău 

Compania 

Regională de 

Apă Bacău 

Permanent Bugetul de 

stat  

Alte surse 

publice / 

private 

4.3.1.2 Monitorizarea 

calității apei potabile 

din fântâni, în zona 

rurală 

Număr analize 

efectuate  

Număr 

îmbolnăviri 

specifice 

Site-urile 

instituțiilor 

responsabile 

Rapoarte de 

monitorizare 

DSP Bacău 

UAT-uri 

Permanent Bugetul de 

stat 

Alte surse 

publice / 

private 

M4.3.2. 

Asigurarea 

parametrilor de 

potabilitate a apei 

4.3.2.1 Reabilitare/ 

modernizare instalații 

de apă potabilă 

Număr 

instalații 

reabilitate/ 

modernizate 

Număr 

populație 

deservită 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Compania 

Regională de 

Apă Bacău 

Instituții 

publice 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 
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M4.3.3. 

Creșterea gradului 

de epurare a 

apelor uzate din 

mediul urban 

4.3.3.1 Reabilitarea, 

modernizarea și/sau 

construirea sistemelor 

de canalizare și 

stațiilor de epurare în 

mediul urban 

Număr de 

sisteme 

reabilitate/ 

modernizate/ 

construite 

Număr locuitori 

racordați la 

rețelele de 

canalizare 

Număr km 

rețele de 

canalizare 

Debite de ape 

uzate 

menajere 

colectate (mc) 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

Compania 

Regională de 

Apă Bacău 

Instituții 

publice 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

 

 

M4.3.4. 
Diminuarea 

poluării apelor de 

suprafată datorată 

evacuării apelor 

menajere 

neepurate 

provenite din 

localitățile rurale 

4.3.4.1 Realizarea de 

sisteme de colectare și 

epurare a apelor uzate 

provenite de la 

gospodăriile individuale 

din mediul rural 

Număr locuitori 

racordați  

Eficiența 

stațiilor de 

epurare –

indicatorii 

fizico-chimici 

Frecvența de 

depășire a 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Compania 

Regională de 

Apă Bacău 

Instituții 

publice 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 
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indicatorilor 

(%) 

Portal date 

deschise 

 

M4.3.5. 

Creșterea gradului 

de epurare a 

apelor uzate 

provenite din 

industrie 

4.3.5.1 

Retehnologizarea 

proceselor industriale 

Număr procese 

industriale  

retehnologizate 

Site-urile 

agenților 

economici 

Mass media 

Rapoarte 

CSR 

Agenți 

economici 

Permanent Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

 

 

4.3.5.2 Realizare stații 

de epurare la agenții 

economici 

Număr stații de 

epurare 

realizate 

Site-urile 

agenților 

economici 

Mass media 

Rapoarte 

CSR 

Agenți 

economici 

 

Permanent Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

 

 

M4.3.6. 

Creșterea 

accesului la apă 

potabilă pentru 

grupurile 

vulnerabile și 

marginalizate 

4.3.6.1 Construire/ 

extindere/ 

modernizare rețele apă 

potabilă  

Lungimi  rețele 

reabilitate 

 Debite de apă 

distribuite  

Număr 

persoane 

vulnerabile 

racordate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Portal date 

deschise 

Compania 

Regională de 

Apă Bacău 

Instituții 

publice 

 

Permanent PODD 

Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 
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M4.3.7. 

Reducerea 

impactului generat 

de depozitarea 

necontrolată a 

deșeurilor în albiile 

cursurilor de apă 

4.3.7.1 Salubrizarea 

cursurilor de apă și 

afluenților acestora 

Cantități de 

deșeuri 

colectate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

UAT-uri 

ONG-uri 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri 

Alte surse 

publice / 

private 

 

4.3.7.2 Acțiuni de 

depistare și 

sancționare a agenților 

economici și a 

persoanelor care 

depozitează deșeuri pe 

malurile cursurilor de 

apă 

Număr de 

sancțiuni  

Cantități 

reduse la 

depozitarea pe 

malurile 

cursurilor de 

apă 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

Garda 

Județeană 

de Mediu 

Bacău 

SGA Bacău 

UAT-uri 

Permanent Bugetul de 

stat 

M4.3.8. 

Refacerea 

ecosistemelor 

degradate 

4.3.8.1 Refacerea 

habitatelor acvatice, 

precum și eliminarea 

efectelor negative 

asupra calității apei pe 

râurile ale căror ape 

sunt contaminate 

Ecosisteme 

reabilitate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

AN Apele 

Române – 

ABA Siret 

Permanent Bugete 

proprii  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 
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Portal date 

deschise 

Obiectiv specific OS4.4: Reducerea poluării solului și ameliorarea terenurilor degradate 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile 

de 

finanțare 

M4.4.1. 

Redarea în 

circuitul economic 

a terenurilor 

afectate de batale, 

amplasamentelor 

aferente 

rafinăriilor 

4.4.1.1 Reabilitarea și 

ecologizarea 

amplasamentelor 

afectate 

Suprafețe de 

teren redate în 

circuit (ha) 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Site-urile 

agenților 

economici 

Agenți 

economici 

UAT-uri 

Permanent Bugete 

agenți 

economici 

Alte surse 

publice / 

private 

 

M4.4.2. 
Reducerea 

suprafețelor 

afectate ca urmare 

a exploatărilor 

miniere și 

petroliere 

4.4.2.1 Gestionarea 

siturilor potențial 

contaminate și a celor 

contaminate 

Suprafețe 

remediate (ha) 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Agenți 

economici  

APM Bacău 

 

Permanent Bugetele 

agenți 

economici 

Alte surse 

publice / 

private 
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Site-uri 

autorități 

/instituții 

Site-urile 

agenților 

economici 

M4.4.3. 

Reducerea 

suprafețelor 

afectate ca urmare 

a activității de 

extracție a 

pietrișului și 

nisipului 

4.4.3.1 Efectuare 

lucrări de refacere a 

mediului pentru 

activitățile de 

extracție a pietrișului 

și nisipului 

Suprafețe 

remediate (ha) 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Site-urile 

agenților 

economici 

Agenți 

economici 

APM Bacău 

 

Permanent Bugete 

agenți 

economici 

Alte surse 

publice / 

private 

 

M4.4.4. 

Reducerea poluării 

solului datorată 

unor practici 

agricole 

necorespunzătoare 

4.4.4.1 Monitorizarea 

cantităților de 

îngrășăminte/pesticide 

administrate.  

Număr 

monitorizări 

 

 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Raportări 

DAJ Bacău Permanent Bugetul de 

stat 

4.4.4.2 Realizarea 

campaniilor de 

informare și 

conștientizare privind  

Număr 

evenimente/ 

campanii de 

promovare a 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Raportări 

DAJ Bacău Permanent Bugetul de 

stat 

PNDR 

LEADER 
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implementarea bunelor 

practici de exploatare 

a solurilor agricole în 

rândul fermierilor și 

producătorilor agricoli. 

bunelor 

practici 

agricole 

Număr 

participanți 

Alte surse 

publice / 

private 

 

4.4.4.3 Sprijinirea 

investițiilor pentru 

modernizarea 

fermelor, ecologizarea 

agriculturii și folosirea 

rațională a 

potențialului agricol. 

Număr ferme 

modernizate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Site-urile 

agenților 

economici 

ANIF Bacău 

DAJ Bacău 

Permanent Bugetul de 

stat 

PNDR 

LEADER 

Alte surse 

publice / 

private 

 

M4.4.5 

Stabilizarea 

evoluției 

terenurilor supuse 

eroziunii și 

refacerea ecologică 

a acestora 

4.4.5.1 Lucrări de 

stabilizare și protecție 

a terenurilor împotriva 

alunecărilor și de 

combatere a eroziunii 

solului  

Suprafețe 

stabilizate 

Număr de 

lucrări 

specifice 

efectuate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

UAT-uri 

Alte 

instituții 

publice și 

private 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 
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4.4.5.2 Împădurirea 

terenurilor erodate și a 

zonelor expuse la 

alunecări de teren 

Suprafețe 

împădurite 

reabilitate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

UAT-uri 

Alte 

instituții 

publice și 

private 

2025 Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

4.4.5.3 Amenajarea 

perdelelor forestiere 

de protecție  

Suprafețe 

împădurite 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

UAT-uri 

Alte 

instituții 

publice și 

private 

2025 Bugete 

proprii 

UAT-uri 

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

 

 

Obiectiv specific OS4.5: Creșterea gradului de prevenire a generării deșeurilor, a colectării și reciclării acestora 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile 

de 

finanțare 
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M4.5.1. 

Întreținerea și 

extinderea 

sistemului de 

management 

integrat al 

deșeurilor 

4.5.1.1 Extinderea 

sistemului de 

management integrat 

al deșeurilor  

Număr locuitori 

deserviți 

Cantități de 

deșeuri 

depozitate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

CJ Bacău 

UAT-uri 

 

2023 Bugetul de 

stat  

Bugetul 

local  

CJ 

POIM  

 

4.5.1.2 Închiderea 

celulei 1 din cadrul 

Depozitului de deșeuri 

Bacău 

Celula 1 închisă Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

UAT 

Municipiul 

Bacău 

2024 Bugetul de 

stat  

Bugetul 

local 

POIM 

4.5.1.3 Îmbunătățirea 

calității serviciului de 

colectare separată a 

deșeurilor 

 

Populație 

deservită 

Gradul de 

satisfacție  

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

ADIS Bacău 

Operatori de 

salubritate 

2025 Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 
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Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

4.5.1.4 Dezvoltarea de 

sisteme inteligente de 

colectare separată a 

deșeurilor 

Număr sisteme 

inteligente 

implementate 

Populație 

deservită 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

UAT-uri 

ADIS Bacău 

2024 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

4.5.1.5 Dezvoltarea de 

sisteme de 

monitorizare a 

punctelor de colectare 

a deșeurilor 

Număr sisteme 

de 

monitorizare 

instalate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

UAT-uri 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

4.5.1.6. Creșterea 

cantității de deșeuri 

Cantități 

reciclate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

UAT-uri 

ADIS Bacău 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri  
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intrate în circuitul de 

reciclare 

Procent de 

creștere 

 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

 

M4.5.2. 

Gestionarea 

corespunzătoare a 

DEEE-urilor 

4.5.2.1 Organizarea 

campaniilor pentru 

colectarea DEEE-urilor 

de la populație 

Număr 

campanii 

derulate 

Cantități 

colectate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

UAT- uri Trimestrial Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

 

M4.5.3. 

Implementarea 

sistemului de 

colectare și 

reciclare a 

deșeurilor textile 

4.5.3.1 Instalarea de 

puncte speciale și 

dotarea 

corespunzătoare în 

scopul colectării și 

reciclării deșeurilor 

textile 

Număr de 

puncte 

instalate și 

dotate 

Cantități 

colectate 

 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

CJ Bacău 

UAT-uri 

ADIS Bacău 

2022 - 

2024 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 162 

 

M4.5.4. 

Implementarea 

sistemului de 

colectare și 

reciclare a uleiului 

uzat 

4.5.4.1 Instalarea de 

puncte speciale și 

dotarea 

corespunzătoare în 

scopul colectării și 

reciclării uleiului uzat 

Număr de 

puncte 

instalate și 

dotate 

Cantități 

colectate 

 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

CJ Bacău 

UAT-uri 

ADIS Bacău 

2022 - 

2025 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

M4.5.5. 

Implementarea 

sistemului de 

colectare și 

reciclare a 

deșeurilor din 

construcții și 

desființări 

4.5.5.1 Instalarea de 

puncte speciale și 

dotarea 

corespunzătoare în 

scopul tratării, 

valorificării și 

eliminării 

corespunzătoare a 

deșeurilor din 

construcții și desființări 

Număr de 

puncte 

instalate și 

dotate 

Cantități 

colectate 

 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

CJ Bacău 

UAT-uri 

ADIS Bacău 

2022 - 

2025 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

M4.5.6. 

Reducerea 

cantităților de 

gunoi de grajd 

depozitate 

4.5.6.1 Amenajarea de 

platforme locale 

pentru gunoi de grajd 

și resturi vegetale 

rezultate din activități 

agricole 

Număr 

facilități de 

stocare 

amenajate 

Cantități 

colectate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

CJ Bacău 

UAT-uri 

Fermieri 

2022 - 

2025 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 
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 Site-uri 

autorități 

/instituții 

private 

PODD 

M4.5.7. 

Colectarea și 

compostarea 

deșeurilor 

biodegradabile 

4.5.7.1 Realizarea 

instalațiilor pentru 

tratarea mecano-

biologică a deșeurilor 

Număr  

instalații 

Capacitate 

instalații 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

CJ Bacău 

ADIS Bacău/ 

ECO SUD 

2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

4.5.7.2 Funcționarea la 

capacitate a stațiilor 

de compostare a 

deșeurilor 

biodegradabile din 

județ 

Capacitate 

instalații 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

CJ Bacău 

ADIS Bacău 

2022 - 

2025 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

 

M4.5.8. 
Creșterea gradului 

de valorificare a 

nămolurilor 

4.5.8.1 Echiparea cu 

tehnologii 

corespunzătoare de 

tratare a nămolurilor, 

Cantități de 

nămoluri 

tratate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Agenti 

economici 

2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  
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rezultate de la 

stațiile de epurare 

în scopul asigurării unui 

grad de valorificare cât 

mai ridicat 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

Obiectiv specific OS4.6: Promovarea și asigurarea tranziţiei către economia circulară 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile 

de 

finanțare 

M4.6.1. 
Creșterea 

eficienței 

reutilizării apei 

rezultate din 

activitățile 

industriale 

4.6.1.1 Reutilizarea 

rațională a apelor 

tratate în perspectiva 

atingerii obiectivelor 

economiei circulare 

Cantități de 

apă reutilizată 

(tone) 

Site-urile 

agenților 

economici 

Raportări 

către 

autorități 

Agenți 

economici 

2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

M4.6.2. 

Dezvoltarea 

economiei 

circulare bazată pe 

DCD-uri 

4.6.2.1 Procesarea și 

reutilizarea deșeurilor 

din construcții 

Cantități de 

deșeuri 

reutilizate 

(tone) 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

UAT-uri 

CJ Bacău 

Agenți 

economici 

2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 
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Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

M4.6.3 

Încurajarea 

economiei 

circulare locale 

4.6.3.1 Înființarea și 

promovarea unui HUB 

al economiei circulare 

Număr de firme 

atrase 

Cantități de 

deșeuri reduse 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

Instituții 

publice 

locale și 

private 

 

2022 - 

2025 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

4.6.3.2 Inițierea unei 

competiții județene 

pentru economie 

circulară 

Număr de firme 

atrase  

Cantități de 

deșeuri reduse 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

Instituții 

publice 

locale și 

private 

 

2023 - 

2029 

Buget CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

 

Obiectiv specific OS4.7: Protejarea și conservarea biodiversității și dezvoltarea infrastructurii urbane verzi 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile 
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de 

finanțare 

M4.7.1. 

Protecția și 

conservarea 

habitatelor 

naturale, a 

speciilor de floră și 

faună sălbatică 

4.7.1.1 Îmbunătățirea 

managementului 

pentru Ariile Naturale 

Protejate, conform 

obiectivelor specifice 

de protecție și 

conservare 

Gradul de 

sănătate al 

ariilor 

protejate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

ANANP Permanent Bugetul de 

stat 

4.7.1.2 Promovarea 

ariilor naturale ca 

puncte de atracție 

turistică 

Număr acțiuni 

de promovare 

Număr 

vizitatori 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

ANANP 

CJ Bacău 

UAT-uri 

APM Bacău 

Permanent Bugetul de 

stat 

Buget CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

 

 

4.7.1.3  Dezvoltarea de 

activități economice 

specifice ariilor 

naturale 

Număr de 

activități 

economice 

specifice 

deschise 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

CJ Bacău 

UAT-uri 

ONG-uri 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri 
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Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

Alte surse 

publice / 

private 

 

4.7.1.4 Dezvoltarea 

infrastructurii și 

serviciilor de turism 

ecologic 

Tipuri de 

infrastructură 

dezvoltate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Site-uri 

agenți 

economici / 

ONGuri 

Mass media 

Agenți 

economici 

ONG-uri 

2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

4.7.1.5 Amenajarea de 

trasee de cicloturism 

Număr km 

traseu realizat 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

UAT-uri 

ONG-uri 

2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

4.7.1.6 Tururi ghidate 

și tururi virtuale prin 

ariile naturale 

Număr de 

tururi realizate 

Număr 

vizitatori 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Agenți 

economici 

ONG-uri 

2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  
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Site-uri 

agenți 

economici / 

ONGuri 

Mass media 

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

4.7.1.7 Catalog al 

ariilor protejate din 

județ 

Număr de 

exemplare 

distribuite 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

ANANP 

CJ Bacău 

UAT-uri 

APM Bacău 

2022 - 

2025 

Bugetul de 

stat 

Buget CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

 

4.7.1.8 Acțiuni de 

combatere a 

braconajului cinegetic 

Număr acțiuni 

Număr 

sancțiuni 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

Garda de 

Mediu Bacău 

CJ Bacău 

UAT-uri 

CRE Bacău 

ONG-uri 

Permanent Bugetul de 

stat 

Alte surse 

publice / 

private 

M4.7.2. Creșterea gradului 

de protecție și 

conservare a 

biodiversității, 

precum  și 

4.7.2.1 Reabilitarea 

ecosistemelor lacustre 

Număr 

ecosisteme 

reabilitate 

Suprefețe 

reabilitate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

ANANP 

AN Apele 

Române – 

ABA Siret 

2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 
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refacerea 

ecosistemelor 

acvatice degradate 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

private 

PNRR 

PODD 

 

4.7.2.2 Combaterea 

braconajului piscicol  

Număr 

sancțiuni 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

AN Apele 

Române – 

ABA Siret 

Garda de 

Mediu Bacău 

Permanent Bugetul de 

stat 

Alte surse 

publice / 

private 

M4.7.3 

Asigurarea 

integrității 

fondului forestier 

4.7.3.1 Inventarierea  

suprafețelor din fondul 

forestier care necesită 

lucrări de împădurire și 

efectuarea lucrărilor 

de împădurire 

necesare, inclusiv 

reîmpădurirea 

suprafețelor afectate 

de eroziuni, alunecări 

de teren, doborâturi de 

vânt etc. 

Inventar 

realizat 

Suprafețe 

împădurite (ha) 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

Direcția 

Silvică Bacău  

Ocoale 

silvice  

Proprietari 

de păduri 

ANANP 

UAT- uri 

Permanent Bugetul de 

stat 

Alte surse 

publice / 

private 

 

4.7.3.2 Întreținerea 

plantațiilor existente 

Suprefețe 

întreținute (ha) 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Direcția 

Silvică Bacău 

Ocoale 

silvice  

Anual Bugetul de 

stat 
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Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

ANANP 

UAT- uri 

ONG-uri 

Alte surse 

publice / 

private 

 

4.7.3.3 Menținerea 

stării de sănătate a 

pădurilor, combaterea 

bolilor și dăunătorilor 

speciilor forestiere 

Suprefețe 

întreținute (ha) 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

Direcția 

Silvică Bacău 

ANANP 

Ocoale 

silvice  

Proprietari 

de păduri 

Permanent Bugetul de 

stat 

Alte surse 

publice / 

private 

 

4.7.3.4 Reducerea 

tăierilor ilegale de 

arbori prin acțiuni 

specifice de prevenire, 

verificare și control 

Număr 

controale 

Sancțiuni 

aplicate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

Garda 

Forestieră 

Județeană 

Bacău 

ANANP 

Direcția 

Silvică Bacău 

Ocoale 

silvice  

IPJ Bacău 

Permanent Bugetul de 

stat 

Alte surse 

publice / 

private 
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Jandarmeria 

M4.7.4. 

Creșterea gradului 

de ecologizare a 

spațiului urban 

4.7.4.1 Mărirea 

suprafețelor de spații 

verzi în zonele urbane 

Suprefețe noi 

de spații verzi 

(ha) 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

UAT-uri 2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

 

 

4.7.4.2 Dezvoltarea 

grădinilor urbane 

comunitare 

Suprefețe 

grădini urbane 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

UAT-uri 2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

4.7.4.3 Dezvoltarea și 

modernizarea 

suprafețelor de parcuri 

și grădini din zonele 

urbane 

Suprefețe noi 

de parcuri și 

grădini 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

UAT-uri 2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 
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Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

private 

PNRR 

M4.7.5. 

 

 

Reducerea poluării 

fonice 

4.7.5.1 Monitorizarea 

nivelului de zgomot 

Harta de 

zgomot a 

zonelor urbane 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

UAT-uri 2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

 

4.7.5.2 Actualizarea 

Planurilor de Acțiune 

privind gestionarea și 

reducerea zgomotului 

Planuri de 

acțiune 

realizate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

UAT-uri 2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 
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4.7.5.3 Instalarea de 

panouri fonice și 

parapeți inovativi de 

siguranță în zonele 

drumului național din 

apropierea locuințelor 

Lungimea 

pereților 

instalați 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

CJ Bacău 

UAT-uri 

Alte 

instituții 

publice 

2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

 

M4.7.6. 

Dezvoltarea 

orașelor pe 

principii ecologice 

4.7.6.1 Abordarea 

integrată a măsurilor 

de regenerare urbană 

în vederea creșterii 

calității vieții 

Suprafețe 

urbane 

regenerate (ha) 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

UAT-uri 2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

PNRR 

PODD 

Obiectiv specific OS4.8: Creșterea gradului de educare și conștientizare cu privire la protecția mediului și biodiversității 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile 

de 

finanțare 
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M4.8.1. 

Îmbunătățirea 

comportmentului 

față de mediu 

4.8.1.1 Derulare 

campanii de informare 

și conștientizare pe 

tematică de protecția 

mediului pentru 

diverse grupuri țintă 

(cetățeni, elevi, 

fermieri, comercianți 

etc) 

Număr de 

campanii 

derulate 

Număr de 

beneficiari 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

CJ Bacău 

APM Bacău 

UAT-uri 

ONG-uri 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri  

Alte surse 

publice / 

private 

Granturi 

EEA 

AFM 

PODD 

4.8.1.2 Încheierea de 

parteneriate cu ONG-

uri de profil pentru 

implementarea de 

proiecte locale 

Număr de 

parteneriate 

încheiate 

Rezultatele 

parteneriatelor 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

CJ Bacău 

UAT-uri 

ONG-uri 

2022 - 

2029 

Bugete 

locale 

UAT-uri și 

CJ 

4.8.1.3 Implementarea 

de proiecte 

educaționale în școli pe 

tematica mediului și 

schimbărilor climatice 

Număr de 

proiecte 

implementate 

Număr de 

beneficiari 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

CJ Bacău 

IȘJ Bacău 

UAT-uri 

Școli 

ONG-uri 

2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri și 

CJ 

Alte surse 

publice / 
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Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

private 

Granturi 

EEA 

AFM 

PODD 

4.8.1.4 Colaborarea cu 

unitățile de învățământ 

privind derularea unor 

acțiuni privind 

protecția mediului 

Număr de 

parteneriate 

încheiate 

Rezultatele 

parteneriatelor 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

CJ Bacău 

IȘJ Bacău 

UAT-uri 

Școli 

ONG-uri 

2022 - 

2029 

Bugete 

locale 

UAT-uri și 

CJ 

M4.8.2. 

Încurajarea 

participării publice 

pe probleme legate 

de mediu 

4.8.2.1 Derulare 

campanii de informare 

și conștientizare 

privind participarea 

publică la decizia de 

mediu 

Număr de 

campanii 

derulate 

Număr de 

participanți 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

CJ Bacău 

UAT-uri 

ONG-uri 

2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri și 

CJ 

Alte surse 

publice / 

private 

Granturi 

EEA 

AFM 

PODD 
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M4.8.3 

Creșterea 

expertizei 

administrației 

locale în domeniul 

dezvoltării 

durabile 

4.8.3.1 Organizarea de 

programe de formare 

continuă a personalului 

din administrația locală 

pe domeniul expert 

dezvoltare durabilă 

Număr sesiuni 

de formare 

expert 

dezvoltare 

durabilă 

Număr de 

participanți 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Raportări 

UAT-uri 

Site-uri 

autorități 

/instituții 

Mass media 

CJ Bacău 

UAT-uri 

2022 - 

2029 

Bugete 

proprii 

UAT-uri și 

CJ 

Alte surse 

publice / 

private 

 

 

Obiectiv general (OG5): Bacău – județ cu infrastructură de calitate pentru servicii publice generale (digitalizare, transport, 

apă-canal, energie, locuire) 

Context:  

Investițiile în infrastructură reprezintă un mijloc, nu un scop în sine. Pentru ca investițiile în infrastructură să genereze, pe termen lung, 

beneficii pentru societate în termeni de creștere economică incluzivă și îmbunătățirea bunăstării generale, acestea trebuie să contribuie 

la îndeplinirea priorităților cheie ale politicilor economico-sociale, cum ar fi sprijinirea tranziției către o societate cu emisii scăzute de 

carbon și protejarea biodiversității, transformarea societății într-una mai rezilientă, abordarea disparităților dintre localități și 

promovarea dezvoltării durabile. Este puțin probabil ca infrastructura care nu se aliniază cu prioritățile politicii publice să îndeplinească 

rezultatele dorite, riscând uzarea morală timpurie sau blocarea în tehnologii nesustenabile. 

Acest lucru este cu atât mai important în contextul COVID-19, context în care finanțele publice se află sub presiune și investițiile greșit 

planificate sau executate, pot devia resursele limitate de la alte utilizări, cu impact mai mare. 

Criza COVID-19 crește gradul de conștientizare a rolului pe termen lung al infrastructurii în crearea unor economii și a unei societăți 

umane mai reziliente, incluzive, verzi și durabile.  

Județul Bacău beneficiază de o poziționare favorabilă din punctul de vedere al infrastructurii de transport, fiind străbătut de principalele 

legături rutiere și feroviare dintre nord-estul țării și capitală, precum și de rute de conexiune dintre Iași și orașele din Transilvania. Se 
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remarcă existența unei rețele bogate de căi rutiere și de cale ferată la nivel județean, precum și preocuparea autorităților publice 

pentru îmbunătățirea calității drumurilor. La finalul anului 2019, județul Bacău deținea cu 19% mai mulți km de drumuri modernizate 

decât cu cinci ani în urmă. Este utilă dezvoltarea conexiunilor principale în unele mai rapide, însă este foarte importantă și modernizarea 

rutelor de transport în interiorul județului, pentru facilitarea mobilității, în perspectiva atingerii potențialului optim de  dezvoltare al 

județului. 

Infrastructura de alimentare cu apă se află în dezvoltare și acoperă 83% dintre localitățile județului. Din punctul de vedere al 

infrastructurilor de apă-apă uzată, este necesară dezvoltarea acestora, în scopul creșterii calității vieții / al atractivității localităților 

respective dar și pentru limitarea poluării. Existența infrastructurii de apă potabilă și lipsa infrastructurii de apă uzată conduc la poluarea 

iremediabilă a pânzelor freatice iar, în contextul presiunii în creștere asupra resursei de apă dulce, la nivel global, ar fi de evitat 

poluarea unei resurse atât de valoroase.  

Din punctul de vedere al asigurării cu energie, județul Bacău se poate înscrie pe calea decarbonizării sectorului, în special având în 

vedere densitatea rețelei de distribuție a gazelor naturale, dar și faptul că cea mai mare cantitate de gaze se consumă chiar în municipiul 

Bacău.  

Totodată, diminuarea prețurilor și accesul către tehnologia de producere a energiei din surse regenerabile și de îmbunătățire a eficienței 

energetice, precum și disponibilitatea surselor de finanțare (fonduri europene) pot contribui la facilitarea accesului cetățenilor la 

energie, precum și la decarbonizarea sectorului.  

Infrastructura specifică digitalizării poate fi extinsă și îmbunătățită, în special în zone ale județului în care accesul la comunicarea 

digitală este îngreunat de lipsa acoperirii cu semnal al rețelelor private de telecomunicații. Județul Bacău ar trebui să depună eforturi 

în vederea accesării tuturor tipurilor de fonduri (europene), în cadrul cărora această componentă se situează între proiectele eligibile 

pentru finanțare. Este necesar, însă, a ține seama de faptul că tehnologiile digitale pot sprijini creșterea productivității, dar întregul lor 

potențial rămâne nerealizat și cu beneficii împărțite în mod inegal în situația investițiilor insuficiente în activarea componentei 

netangibile (inclusiv cercetare și dezvoltare, capital organizațional, abilități de management, abilități TIC). 

Obiectiv specific OS5.1: Îmbunătățirea conectivității digitale și digitalizarea serviciilor publice, pentru accesibilitate, calitate, 

eficacitate și eficiență    
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Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile 

de 

finanțare 

M5.1.1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

digitale 

5.1.1.1 Îmbunătățirea 

nivelului de acoperire, 

a rețelelor și 

infrastructurii digitale 

generale la nivelul 

județului 

Suprafață 

acoperită 

Procent din 

populație 

acoperit 

UAT 

CJ 

Alte entități 

publice 

Mediu privat 

UAT 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POR 

PNRR 

5.1.1.2 Îmbunătățirea 

rețelelor de 

comunicare digitală, a 

dotării si a nivelului de 

pregătire digitală a 

entităților și 

personalului din 

administrația publică 

(primării, agenții, 

servicii, școli, etc) 

Suprafață 

acoperită 

Procent din 

populație 

acoperit 

UAT 

CJ 

Alte entități 

publice 

 

UAT 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POR 

PNRR 
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5.1.1.3 Conectarea 

consiliilor locale și a 

celorlalte instituții 

publice la Internet de 

bandă largă 

Procent din 

totalul 

primăriilor și 

al instituțiilor 

din județ 

conectate la 

internet 

UAT 

CJ 

Alte entități 

publice 

 

UAT 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POR 

PNRR 

5.1.1.4 Conectarea 

instituțiilor de 

învățământ la Internet 

și dotarea acestora cu 

infrastructura 

corespunzătoare (ex. 

calculatoare, 

videoproiectoare, table 

digitale și software 

adecvat procesului de 

învățământ etc.) 

Procent din 

totalul 

primăriilor și 

al instituțiilor 

subordonate 

conectate la 

internet 

UAT 

CJ 

Alte entități 

publice 

 

UAT 

Instituții 

învățământ 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POR 

PNRR 

Obiectiv specific OS5.2: Creșterea conectivității între localități și în interiorul acestora, pentru facilitarea mobilității și 

asigurarea egalității de șanse tuturor locuitorilor județului 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile 
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de 

finanțare 

M5.2.1. 

Îmbunătățirea 

și dezvoltarea 

infrastructurii 

pentru 

transport 

motorizat și 

nemotorizat 

5.2.1.1 Îmbunătățirea 

conectivității dintre 

localități si racordarea 

localităților izolate sau 

semiizolate la marile 

artere de transport 

care străbat județul 

Număr și km de șosele 

modernizate 

Număr de obiective 

de arhitectură 

realizate 

(poduri/podețe) 

CJ 

UAT 

CJ  

UAT  

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

POT 

POR 

PNRR 

5.2.1.2 Îmbunătățirea 

conectării zonelor mai 

sărace cu orașele din 

județ 

Număr și km de șosele 

modernizate 

Număr de obiective 

de arhitectură 

realizate 

(poduri/podețe) 

CJ 

UAT 

CJ  

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

POT 

POR 

PNRR 
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5.2.1.3 Îmbunătățirea 

conectării zonelor 

turistice cu orașele și 

principalele rute de 

transport 

Număr și km de șosele 

modernizate 

Număr de obiective 

de arhitectură 

realizate 

(poduri/podețe) 

CJ 

UAT 

CJ  

UAT 

Alte instituții 

publice 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

POT 

POR 

PNRR 

5.2.1.4 Realizarea de 

investiții în centuri 

ocolitoare și spații de 

servicii, acolo unde 

sunt justificate astfel 

de demersuri 

Număr și km de șosele 

modernizate 

Număr de obiective 

de arhitectură 

realizate 

(poduri/podețe) 

CJ 

UAT 

CJ  

UAT 

Alte instituții 

publice 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

POT 

POR 

PNRR 

5.2.1.5 Îmbunătățirea 

infrastructurii din jurul 

gărilor, precum și a 

Număr km de șosele 

modernizate 

CJ 

UAT 

CJ  

UAT  

Permanent Bugete 

proprii 
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unor hub-uri pentru 

transport intermodal 

Număr de obiective 

de arhitectură 

realizate  

Număr de terminale 

intermodale 

construite   

Instituții 

publice și 

private 

 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

POT 

POR 

PNRR 

5.2.1.6 Îmbunătățirea 

infrastructurii și 

conectivității pentru 

transportul nemotorizat 

Număr și km de rute 

modernizate 

Număr de obiective 

de arhitectură 

realizate 

(poduri/podețe) 

CJ 

UAT 

UAT 

Instituții 

publice și 

private 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

POT 

POR 

PNRR 

5.2.1.7 Îmbunătățirea 

conectivității și 

accesibilității 

aeroportului cu alte 

moduri de transport 

Număr km de 

șosele/cale ferată  

modernizați 

 

CJ 

UAT 

CJ  

UAT 

Instituții 

publice și 

private 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  
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 Alte 

surse 

publice / 

private 

POT 

POR 

PNRR 

5.2.1.8 Diversificarea 

rutelor destinațiilor de 

zbor și a companiilor 

care operează pe 

aeroport 

Număr operatori și 

pondere zboruri  

CJ  

Administrația 

Aeroportului 

CJ  

Administrația 

Aeroportului 

Permanent  Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

POT 

POR 

PNRR 

M5.2.2. 
Îmbunătățirea 

serviciilor de 

transport pe 

șosele și pe 

calea ferată 

5.2.2.1 Dotarea cu 

vehicule cu 

performanțe tehnice, 

de mediu și de confort 

cât mai ridicate 

Număr de vehicule 

noi, moderne aflate 

în dotarea 

operatorilor de 

transport public 

CJ 

UAT 

CJ  

UAT 

Instituții 

publice și 

private 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 184 

 

publice / 

private 

POT 

POR 

PNRR 

5.2.2.2 Îmbunătățirea 

nivelului de pregătire 

profesională a 

conducătorilor 

mijloacelor de 

transport în comun 

Număr de absolvenți 

ai cursurilor de 

perfecționare  

Procent din total 

conducători auto ai 

mijloacelor de 

transport în comun 

UAT 

CCI BC 

UAT Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

POT 

POR 

PNRR 

5.2.2.3 Dotarea cu 

garnituri de transport 

pe calea ferată cât mai 

moderne 

Număr de garnituri 

moderne aflate în 

circulație pe calea 

ferată, deservind 

rutele scurte din 

județ 

CJ 

UAT 

Instituții 

publice și 

private 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

POT 
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POR 

PNRR 

5.2.2.4 Modernizarea 

infrastructurii feroviare 

locale  

Număr de km de cale 

ferată modernizată 

Număr de stații CF 

modernizate 

CJ 

UAT 

UAT 

Instituții de 

profil 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

POT 

POR 

PNRR 

5.2.2.5 Analizarea 

posibilităților de 

introducere a unor 

curse regulate 

destinate transportului 

elevilor și 

achiziționarea 

mijloacelor de 

transport sau a 

serviciilor necesare 

Număr de elevi 

transportați anual pe 

cursele speciale 

CJ 

UAT 

CJ  

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

POT 

POR 

PNRR 
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M5.2.3 

Îmbunătățirea 

siguranței și 

securității 

pentru toate 

modurile de 

transport 

5.2.3.1 Întocmirea unor 

analize diagnostic cu 

privire la situația 

siguranței și securității 

pe calea ferată și pe 

șosele și punerea în 

aplicare a soluțiilor de 

îmbunătățire 

identificate 

Număr de incidente 

înregistrate anual  

CCI BC 

CJ  

UAT 

CCI BC 

Instituții 

publice 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

POT 

POR 

PNRR 

Obiectiv specific OS5.3: Îmbunătățirea accesului la apa potabilă și servicii de canalizare, pentru asigurarea premiselor adecvate 

asigurării sănătății publice    

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile 

de 

finanțare 

M5.3.1. 

Creșterea 

accesului la 

apă potabilă 

5.3.1.1 Extinderea 

rețelelor de apă 

potabilă existente, 

construirea unora noi și 

conectarea unui număr 

cât mai mare de 

cetățeni ai județului  

Grad de acoperire 

cu servicii 

CJ 

UAT 

Compania 

Regională de 

Apă Bacău 

CJ 

UAT 

Compania 

Regională de 

Apă Bacău 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 
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POR 

PNRR 

5.3.1.2 Repararea și 

modernizarea 

sistemelor de 

alimentare cu apă 

actuale 

Diminuarea 

pierderilor din 

sistemele de 

alimentare cu apă  

CJ 

UAT 

Compania 

Regională de 

Apă Bacău 

CJ 

UAT 

Compania 

Regională de 

Apă Bacău 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 

PNRR 

M5.3.2. 

Îmbunătățirea 

accesului la 

serviciile de 

colectare, 

tratare și 

eliminare a 

apei uzate în 

județul Bacău 

5.3.2.1 Extinderea 

rețelelor de apă uzată 

existente, construirea 

unora noi și conectarea 

unui număr cât mai 

mare de cetățeni ai 

județului  

Grad de acoperire 

cu servicii de 

canalizare 

 

 

 

 

CJ 

UAT 

Compania 

Regională de 

Apă Bacău 

CJ 

UAT 

Compania 

Regională de 

Apă Bacău 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 

PNRR 

5.3.2.2 Repararea și 

modernizarea 

Rapoartele privind 

calitatea apelor 

CJ 

UAT 

CJ 

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 
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sistemelor de 

alimentare cu apă 

actuale  

evacuate în mediul 

înconjurător  

Compania 

Regională de 

Apă Bacău 

Compania 

Regională de 

Apă Bacău 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 

PNRR 

Obiectiv specific OS5.4: Creșterea producției de energie la nivelul județului în vederea asigurării accesului la energie ieftină și 

îmbunătățirea securității aprovizionării 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile 

de 

finanțare 

M5.4.1. 

Energie 

electrică și 

energie 

termică cu 

emisii scăzute 

de GES 

5.4.1.1. Stabilirea unui 

program de conversie a 

surselor de producere a 

energiei termice din 

sistemele centralizate 

în surse fără emisii de 

GES 

Cantitatea de 

energie livrată 

consumatorilor 

racordați la SACET  

Procentul de 

energie termică 

fără emisii din 

totalul energiei 

livrate 

consumatorilor  

Statistica CJ 

Statistica CCI 

BC 

Institutii 

publice și 

private 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ        

Alte 

surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 
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PNRR  

5.4.1.2. Adoptarea unui 

program de sprijin 

pentru montarea de 

panouri solare și 

panouri fotovoltaice pe 

clădiri 

Numărul de familii 

și numărul de IMM-

uri care au 

beneficiat de sprijin 

Puterile instalate 

ale echipamentelor  

CJ 

UAT 

Institutii 

publice și 

private 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 

PNRR 

5.4.1.3. Adoptarea unui 

program de sprijin 

pentru montarea altor 

surse de încălzire cu 

eficiență ridicată și 

emisii scăzute  

Numărul de familii 

și numărul de IMM-

uri care au 

beneficiat de sprijin 

Puterile instalate 

ale echipamentelor  

CJ 

UAT 

Institutii 

publice și 

private 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ       

Alte 

surse 

publice / 

private  

PODD 

POR 

PNRR 
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M5.4.2. 

Eficiență 

energetică în 

clădiri 

5.4.2.1 Adoptarea unui 

program pentru 

sprijinirea investițiilor 

în anveloparea termică 

a clădirilor rezidențiale, 

terțiare  

Numărul de familii 

și numărul de IMM-

uri care au 

beneficiat de sprijin 

Economia de 

energie   

CJ 

UAT 

Institutii 

publice și 

private 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 

PNRR 

5.4.2.2 Realizarea de 

campanii de informare 

și conștientizare în 

legătură cu eficiența 

energetică  

Număr de campanii  CJ 

UAT 

CJ 

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 

PNRR 

Obiectiv specific OS5.5: Îmbunătățiri în sfera locuirii, în vederea asigurării integrării sociale pentru îndeplinirea unor standarde 

minime de decență a locuirii în județ    
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Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile 

de 

finanțare 

M5.5.1. 

Îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

locuire pentru 

categoriile 

vulnerabile 

5.5.1.1. Acordarea de  

subvenţii (vouchere) 

pentru plata chiriei 

şi/sau utilităţilor, 

precum și a dobânzilor 

pentru creditele luate 

pentru construirea de 

locuințe pentru 

gospodăriile cu venituri 

reduse 

Număr de 

subvenții 

acordate pentru 

gospodăriile cu 

venituri reduse 

Valoare totală 

subvenții  

UAT 

CJ 

UAT  

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

PNRR 

5.5.1.2.Stabilirea unui 

program de modernizare 

a locuinţelor din zonele 

urbane şi rurale pentru 

a răspunde nevoilor 

comunităţilor 

marginalizate şi 

vulnerabile 

Program pentru 

asigurarea 

condiţiilor de 

locuire adecvate 

prin combaterea 

insalubrității 

locuinţelor în 

comunităţile 

marginalizate şi 

vulnerabile 

UAT 

CJ 

UAT  

Alte instituții 

publice 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

PNRR 
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Număr de 

locuințe 

modernizate 

Procent din 

totalul de 

locuințe 

identificate  

5.5.1.3. Încurajarea 

dezvoltării unor 

programe de 

microfinanțare pentru 

construirea de locuințe 

pentru familiile cu 

venituri reduse 

Număr de 

programe 

stabilite 

Număr de familii 

beneficiare 

UAT 

CJ 

Bănci  

UAT  

CJ 

Alte instituții 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

PNRR 

5.5.1.4. Încurajarea și 

sprijinirea dezvoltării 

sectorului ONG, precum 

și crearea de 

parteneriate pentru 

asigurarea de locuințe 

sociale pentru 

beneficiari proveniți din 

medii defavorizate 

Număr de ONG-uri 

sprijinite 

Număr de 

beneficiari ai 

locuințelor puse 

la dispoziție  

CJ 

UAT 

ONG-uri 

UAT  

CJ 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

PNRR 
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5.5.1.5. Stabilirea unui 

program pentru 

combaterea 

insalubrității locuinţelor 

în comunităţile 

marginalizate şi 

vulnerabile 

Program pentru 

asigurarea 

condițiilor de 

locuire adecvate 

prin combaterea 

insalubrității 

locuințelor în 

comunitățile 

marginalizate şi 

vulnerabile 

Număr de 

locuințe 

modernizate 

Procent din 

totalul de 

locuințe 

identificate 

UAT 

CJ 

UAT  

CJ 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 

PNRR 

M5.5.2. 

Asigurarea 

securității 

locuirii în față 

hazardurilor 

naturale și 

antropice 

5.5.2.1. Elaborarea unui 

Plan de atenuare a 

riscului seismic pentru 

toate clădirile 

rezidențiale clasificate 

ca nesigure din punct de 

vedere structural 

Procent locuințe 

expertizate 

tehnic din 

stocului de 

locuințe existent; 

Plan de atenuare 

a riscului seismic 

pentru clădirile 

UAT 

CJ 

UAT  

CJ 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 
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rezidențiale 

clasificate ca 

structural 

nesigure  

POR 

PNRR 

5.5.2.2. Identificarea 

locuințelor expuse 

hazardurilor naturale 

favorizate de 

schimbările climatice 

Plan de atenuare 

a riscului  

UAT 

CJ 

UAT  

CJ 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 

PNRR 

5.5.2.3. Furnizarea 

cazării temporare 

pentru ocupanți pe 

durata lucrărilor de 

consolidare şi 

reabilitare ca urmare a 

implementării planului 

de atenuare a riscului 

seismic pentru clădirile 

rezidențiale clasificate 

ca structural nesigure 

Cazare temporară 

asigurată pentru 

ocupanți pe 

durata lucrărilor 

de consolidare şi 

reabilitare 

UAT 

CJ 

UAT  

CJ 

Alte instituții 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

PNRR 
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5.5.2.4. Identificarea de 

soluții de relocare 

pentru așezările 

informale expuse 

hazardurilor naturale și 

antropice 

Soluții de 

relocare pentru 

așezările 

informale expuse 

hazardurilor 

naturale și 

antropice. 

UAT 

CJ 

UAT  

CJ 

Alte instituții 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 

PNRR 

M5.5.3 

Locuințe neutre 

din punct de 

vedere climatic 

5.5.3.1. 

Actualizarea/Realizarea 

studiilor de evaluare a 

fondului de locuințe 

existente în județ, din 

perspectiva consumului 

de energie și apă  

Procent de 

localități și 

locuințe acoperit 

în studiu 

Statistica CJ 

Statistica CCI 

BC 

CJ 

CCI BC 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 

PNRR 

5.5.3.2. Actualizarea 

Regulamentelor pentru 

realizarea clădirilor 

pentru locuințe luând în 

considerare atât 

Regulamente 

actualizate 

UAT 

CJ 

UAT  

CJ 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  
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politicile europene 

actuale (în domeniul 

eficienței energetice în 

clădiri), cât și 

perspectiva neutralității 

climatice la orizontul de 

timp 2050 

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 

PNRR 

5.5.3.3. Actualizarea 

PUG-urilor și zonarea 

având în vedere 

diminuarea nevoii de 

transport și prioritizarea 

realizării infrastructurii 

pentru mijloace de 

transport mai puțin 

poluante sau transport 

alternativ, inclusiv prin 

aducerea mai aproape 

de cetățeni a acelor 

elemente de dotare 

(magazin alimentar, 

farmacie, medic etc) cel 

mai frecvent apelate 

PUG uri 

actualizate 

UAT 

CJ 

UAT  

CJ 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

POT 

POCIDIF 

POS 

POEO 

POIDS 

POR 

POAT 

PNRR 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 197 

 

5.5.3.4.Stabilirea și 

derularea unor 

programe de pregătire 

profesională în domeniul 

clădirilor cu consum 

redus de energie 

Număr de 

programe 

derulate 

Număr de 

participanți 

CCI BC 

CJ 

Asociațiile 

profesionale 

ale 

constructorilor, 

universitățile, 

Inspectoratul 

școlar și 

Ordinul 

Arhitecților  

CCI BC 

CJ 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 

PNRR 

5.5.3.5. Analizarea 

posibilităților de 

asigurare a energiei 

termice pentru clădiri, 

în perspectiva renunțării 

la gazele naturale  

Studii realizate 

Număr de 

localități 

acoperite 

Procent din 

populație 

acoperit 

UAT 

CJ 

UAT  

CJ 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 

PNRR 

5.5.3.6. Sprijinirea 

categoriilor defavorizate 

pentru înlocuirea 

surselor de încălzire 

Număr de familii 

sprijinite/locuințe 

reabilitate 

Valoarea totală a 

UAT 

CJ 

UAT  

CJ 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  
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și/sau producere a apei 

calde menajere 

ineficiente și/sau mai 

vechi de 20 de ani 

sprijinului 

financiar 

Procent din 

totalul populației 

defavorizate 

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 

PNRR 

5.5.3.7. Stimularea 

realizării investițiilor în 

clădiri pasive energetic 

(standard NZEB) prin 

acordarea de stimulente 

fiscale 

Număr de 

locuințe conforme 

construite 

 

Valoarea totală a 

sprijinului 

financiar 

Procent din 

totalul locuințelor 

nou construite 

UAT 

CJ 

UAT  

CJ 

Alte instituții 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 

PNRR 

5.5.3.8. Stimularea 

reabilitării energetice a 

clădirilor prin acordarea 

de sprijin financiar 

progresiv, în funcție de 

nivelul de eficiență 

energetică obținut după 

realizarea lucrărilor 

Număr de 

locuințe 

reabilitate 

Valoarea totală și 

pe nivel de 

eficiență 

energetică a 

sprijinului 

financiar acordat 

UAT 

CJ 

UAT  

CJ 

Alte instituții 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 
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PNRR 

5.5.3.9. Stimularea 

montării de panouri 

solare și panouri 

fotovoltaice pe 

acoperișurile clădirilor 

de locuințe și sprijinirea 

proprietarilor în 

obținerea statutului de 

prosumeri 

Număr de 

locuințe 

reabilitate  

Putere termică 

instalată     

Putere electrică 

instalată 

 

Valoarea totală a 

sprijinului 

financiar acordat 

UAT 

CJ 

UAT  

CJ 

Alte instituții 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PODD 

POR 

PNRR 

Obiectiv general (OG6): Bacău – județ cu o economie verde, inovativă, performantă și competitivă, prin dezvoltarea 

sustenabilă a antreprenoriatului, industriei, agriculturii, dezvoltării rurale, serviciilor și turismului 

Context: 

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), în anul 2018, după valoarea produsului intern brut, județul Bacău se plasa în 

prima jumătate a clasamentului, la nivel național (locul 16), cu aproximativ 18 mil. de lei (sau 2.1% din PIB-ul național). În anul 2019, 

PIB-ul județului a crescut cu aprox. 2.4 mil. de lei, județul urcând un loc în clasament. Între anii 2013 și 2017 se observă o diminuare a 

ponderii valorii adăugate brute a economiei județului Bacău, atât față de cifrele naționale (cu aproximativ 0.1%), cât și față de cifrele 

regionale (cu aproximativ 1%), în condițiile în care ponderea valorii adăugate brute a Regiunii N-E în totalul național a crescut cu aprox. 

0.1%. 

Sectorul economic care deține cea mai mare pondere a populației ocupate în județul Bacău este agricultura, silvicultura și pescuitul, 

însă, pentru cea mai mare parte a populației ocupate în acest sector, agricultura asigură numai subzistența, valoarea adăugată rezultată 

în sector fiind mai mică de 4000 Euro/an*persoană. 
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Evoluția valorii producției agricole indică creșteri pe toate cele trei sectoare, respectiv vegetal, animal și servicii, la nivel național și 

regional, însă la nivelul județului Bacău se observă o diminuare a valorii producției agricole vegetale (-3.3%) și a serviciilor agricole (-

67.7%), între anii 2013 și 2019. 

Printre resursele naturale valorificabile în scop industrial, județul Bacău deține combustibili fosili (petrol, gaze naturale, cărbune), sare, 

materiale de construcții (argile, gresii, gipsuri, nisipuri), săruri de potasiu, ape minerale, lemn și produse provenite din agricultură.  

Județul are o tradiție manufacturieră obținută în perioada de după al doilea război mondial prin industrializare.  

Sectorul industrial al județului Bacău generează 17.8% din valoarea adăugată brută a economiei județului și este al doilea sector 

economic, după numărul de persoane angajate. Totuși, industria se situează pe penultimul loc din punctul de vedere al valorii adăugate 

brute generate per persoană angajată, cu 60.3 mii lei per persoană, în anul 2017, de numai 3.5 ori mai mult decât sectoarele agricultură, 

silvicultură și piscicultură. 

În contextul schimbărilor climatice, al necesității adaptării atât la evoluția legislativă cât și la efectele schimbărilor climatice, 

exploatarea resurselor naturale și dezvoltarea economică ar fi util să fie realizate în respect față de ecosisteme și serviciile pe care 

acestea le furnizează societății umane și prin valorificarea superioară a resurselor naturale disponibile, în industrii care să genereze 

valoare adăugată ridicată. 

Comerțul și serviciile reprezintă sectorul cu cea mai mare creștere din economia județului. Practic, în anul 2017 sectorul contribuia cu 

aprox. 25% la VAB (valoare adăugată brută) a județului. Această contribuție era cu aproape 92% mai mare în anul 2017, decât în anul 

2013. 

Valoarea adăugată brută a sectorului Informații și comunicații reprezenta, în 2017, 1.1% din VAB totală a economiei județului  Bacău. 

Tendința sectorului este de descreștere, VAB a sectorului înregistrată în anul 2017 era cu aprox. 9% mai mică decât în 2013. 

Turismul poate fi considerat un element de importanţă pentru viața economică și socială. Dincolo de a dinamiza economia și a diversifica 

structura economică, turismul este un mijloc activ de educare, de ridicare a nivelului de instruire, cultură și civilizație al oamenilor, 

dar și o pârghie de atenuare a dezechilibrelor interregionale. 

În perioada 2016 – 2019, se observă o creștere continuă a numărului de turiști, atât la nivel național cât și la nivel județean. 

Astfel, dacă la nivel național creșterea este de aprox. 21,5% (de la 11 mil. la 13.37 mil. de turiști), la nivelul județului Bacău creșterea 

este de aprox. 31,3 % (de la 134 mii la 176 mii de turiști), fapt ce dezvăluie o performanță peste medie, comparat cu nivelul național. 
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Pentru economia județului Bacău, activitatea turistică reprezintă un sector important, în special prin potențialul de dezvoltare pe care 

îl are, dar și prin efectul de multiplicare generat. Turismul beneficiează de bogăția și diversitatea elementelor și resurselor naturale, 

dar și a celor de natură antropică. 

Obiectiv specific OS6.1: – Creșterea bunăstării oamenilor și a comunităților prin competitivitate economică, inovare și spirit 

întreprinzător    

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile 

de 

finanțare 

M6.1.1. 

Stimularea 

inițiativei private 

6.1.1.1 Sprijinirea 

inițiativei private 

prin programe de 

finanțare aplicabile 

la nivel local / 

regional, destinate 

dezvoltării spiritului 

antreprenorial în 

toate mediile socio-

economice 

Numărul de programe 

de finanțare stabilite  

Numărul de 

beneficiari ai acestor 

programe de 

finanțare 

Statistica CJ 

Statistica CCI 

BC 

CJ 

CCI BC 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  Alte 

surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.1.1.2 Promovarea 

elementelor de 

responsabilitate 

socială a 

întreprinderilor și la 

Numărul de 

parteneriate 

încheiate  

Statistica CJ 

Statistica CCI 

BC 

CCI BC 

Instituții 

publice și 

private 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  
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nivelul IMM-urilor și 

micro-

întreprinderilor 

Alte 

surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.1.1.3 Promovarea 

unui mecanism de 

sprijin favorabil 

realizării de 

parteneriate în 

vederea 

implementării de 

proiecte destinate 

dezvoltării socio-

economice a 

teritoriului 

Numărul de 

parteneriate 

încheiate  

Statistica CJ 

Statistica CCI 

BC 

CJ 

CCI BC 

Alte instituții 

publice și 

private 

 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

M6.1.2. Sprijinirea creării 

de noi companii și 

creșterea ratei de 

supraviețuire a 

acestora în județ 

6.1.2.1 – Promovarea 

unui sistem de 

sprijin pentru 

crearea de noi 

întreprinderi și 

Număr de start-up-uri 

sprijinite în primii doi 

ani de funcționare  

Număr de start-up-uri 

sprijinite și în al 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Site-uri 

autorități / 

CJ 

UAT 

ADR NE 

CCI BC 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  
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susținerea acestora 

pentru perioada de 

incubare, în vederea 

îmbunătățirii ratei 

de supraviețuire a 

acestora 

treilea an de 

funcționare 

instituții / 

firme 

Portal date 

deschise 

 Alte 

surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.1.2.2 – Promovarea 

întreprinderilor care 

activează în domenii 

cu valoare adăugată 

ridicată și în 

producerea de 

tehnologie pentru 

protecția mediului 

Număr de 

întreprinderi 

sprijinite 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Site-uri 

autorități/ 

instituții/ 

firme 

Portal date 

deschise 

CJ 

ADR NE 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri/ 

CJ  

Alte 

surse 

publice/ 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.1.2.3 –  Crearea și 

susținerea unor 

programe gratuite de 

consiliere pentru 

afaceri/deschidere 

Numărul de 

întreprinderi / 

întreprinzători 

consiliați 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Site-uri 

autorități/ 

CJ 

ADR 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri/ 

CJ  
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de întreprinderi/ 

oportunități de 

finanțare (externă) 

instituții/ 

firme 

Portal date 

deschise 

Alte 

surse 

publice/ 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.1.2.4 Creșterea 

nivelului de 

implicare în 

educarea populației 

generale în scopul 

dezvoltării inițiativei 

private 

Numărul de 

parteneriate 

încheiate între 

entitățile interesate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Site-uri 

autorități/ 

instituții/ 

firme 

Portal date 

deschise 

CJ 

ADR 

Inspectoratul 

școlar 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri/ 

CJ  

Alte 

surse 

publice/ 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

M6.1.3 Creșterea 

competitivității 

economice și 

internaționalizare

a afacerilor 

6.1.3.1 Stimularea și 

facilitarea 

investițiilor în 

digitalizare și noi 

tehnologii în 

Număr de proiecte 

finalizate cu succes    

Număr de companii 

sprijinite pentru a 

face trecerea la 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Site-uri 

autorități / 

CJ 

ADR 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ   Alte 

surse 
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întreprinderile care 

își desfășoară 

activitatea pe 

teritoriul județului 

Bacău  

standarde 

compatibile Industry 

4.0 

instituții / 

firme 

Portal date 

deschise 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.1.3.2 

Intensificarea 

eforturilor pentru 

atragerea 

investițiilor în județ, 

în ramuri economice 

compatibile cu 

tradiția economică a 

județului și profilul 

educațional al 

populației și pentru 

ale căror produse 

există cerere 

Număr de companii 

care primesc 

sprijin/infuzie de 

capital 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Site-uri 

autorități/ 

instituții/ 

firme 

Portal date 

deschise 

CJ 

ADR NE 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri/ 

CJ  

Alte 

surse 

publice/ 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.1.3.3. Realizarea 

de investiții în 

capacități de 

producție care 

conduc la 

diversificare și 

Număr de companii 

sprijinite 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Site-uri 

autorități/ 

CJ 

ADR NE 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri/ 

CJ  

Alte 

surse 
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reconversie 

economică 

instituții/ 

firme 

Portal date 

deschise 

publice/ 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.1.3.4. Consiliere și 

sprijin pentru 

desfacerea 

producției pe piețele 

UE și internaționale 

Număr de companii 

sprijinite pentru a 

încheia contracte de 

desfacere a 

produselor/ 

serviciilor în afara 

României 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Site-uri 

autorități/ 

instituții/ 

firme 

Portal date 

deschise 

CJ 

ADR NE 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri/ 

CJ  

Alte 

surse 

publice/ 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.1.3.5. 

Fructificarea activă 

a rețelei externe a 

Ministerului 

Economiei, Energiei 

și Mediului de 

Afaceri și anume 

Numărul de acorduri 

de colaborare/ 

contracte comerciale 

încheiate ca urmare 

a acestor misiuni 

Statistici 

naționale/ 

județene 

Statisticile 

CCI BC 

CCI BC  

CJ  

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri/ 

CJ  

Alte 

surse 
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Consilierii Economici 

din cadrul 

Ambasadelor 

României în 

străinătate precum și 

organismele omologe 

cu care au fost 

semnate Acorduri de 

Colaborare 

publice/ 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.1.3.6. Elaborarea 

și instituirea unor 

facilități fiscale 

locale pentru firmele 

care realizează 

producție și export 

de produse finite cu 

valoare adăugată 

ridicată 

Numărul de 

întreprinderi 

stimulate prin 

facilitățile fiscale 

instituite 

Sectoarele de 

activitate vizate de 

facilitățile fiscale 

Statistici 

naționale / 

județene 

Statisticile 

CCI BC 

CCI BC  

CJ  

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

Obiectiv specific OS6.2: Intensificarea parteneriatului dintre capital, educație, administrația publică și factorii sociali pentru 

revigorarea economiei județului și adaptarea acesteia la cerințele tranziției verzi către o economie decarbonizată 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile 
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de 

finanțare 

M6.2.1. 

Stimularea 

atragerii de 

investiții în județul 

Bacău 

6.2.1.1. Stimularea 

creării și sprijinirea 

funcționării 

organizațiilor 

profesionale și 

patronale, precum și 

consolidarea 

reprezentativității 

lor drept un partener 

pentru dezvoltarea 

economică a 

județului 

Număr de 

organizații implicate 

în proces     

Număr de proiecte 

promovate prin 

intermediul 

parteneriatelor 

create  

Statistici 

naționale/ 

județene 

Statisticile 

CCI BC 

CJ 

UAT-uri 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri/ 

CJ Alte 

surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.2.1.2. Realizarea 

unei baze de date 

integrate, cu 

locațiile pretabile 

investițiilor și a 

terenurilor de 

concesionat, în 

scopul promovării 

mediului 

investițional și 

acordării de servicii 

Număr de UAT-uri 

implicate în proces 

Suprafețe de teren 

identificat și tip de 

activitate preferat 

(coduri CAEN) 

Statistici 

naționale/ 

județene 

Statisticile 

CCI BC 

CJ 

UAT-uri 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 
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și facilități locale 

solicitate de 

potențialii 

investitori, prin 

cooperarea 

organizațiilor de 

afaceri și mediului 

antreprenorial cu 

UAT-urile  

6.2.1.3 – 

Documentarea 

(studii/analize) și 

promovarea activă a 

potențialului 

investițional pentru a 

face cât mai vizibile 

oportunitățile oferite 

de județul Bacău, în 

vederea direcționării 

fondurilor de orice 

tip (guvernamentale 

sau europene) sau 

investițiilor private 

către acele domenii/ 

zone unde pot avea 

Număr de studii / 

analize 

Număr acțiuni de 

promovare 

(campanii, 

evenimente, filme, 

etc.)  

Statistici 

naționale / 

județene 

Statisticile 

CCI BC 

CJ 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri/ 

CJ  Alte 

surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 
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impactul socio-

economic cel mai 

ridicat 

6.2.1.4 – Promovarea 

investițiilor de tip 

green-field  

Numărul de 

investiții green-field 

realizate 

Număr acțiuni de 

promovare 

(campanii, 

evenimente, filme, 

etc.) 

Valoarea estimată a 

fi generată în 

economia județului  

Statistica CJ 

Statistica CCI 

BC 

CJ 

UAT 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.2.1.5 Activarea și 

implementarea 

prevederilor de 

natură 

antreprenorială 

cuprinse în 

acordurile de 

înfrățire dintre 

localitățile din Bacău 

cu cele din 

străinătate. 

Număr de acțiuni de 

promovare 

întreprinse pe baza 

acordurilor de 

înfrățire  

Statistica CJ 

Statisticile 

UAT 

Statistica CCI 

BC 

CJ 

UAT 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 
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6.2.1.6 Crearea de 

parteneriate cu 

instituțiile de 

educație pentru 

introducerea 

disciplinelor 

identificate în 

programele școlare 

ale anilor terminali, 

începând cu 

învățământul 

gimnazial 

Numărul de 

parteneriate 

încheiate între 

entitățile interesate 

Statistica 

programelor 

de finanțare 

Site-uri 

autorități/ 

instituții / 

firme 

Portal date 

deschise 

CJ 

ADR N-E 

Inspectoratul 

școlar 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

Obiectiv specific OS6.3: Creșterea competitivității industriei locale prin încorporarea progresului tehnologic în procesele de 

producție, în contextul schimbărilor climatice 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile 

de 

finanțare 

M6.3.1. 
Progresul 

tehnologic, factor 

de creștere a 

competitivității 

industriei locale a 

județului Bacău 

6.3.1.1 Identificarea 

lanțurilor valorice 

integrate la nivel 

local și regional, 

precum și estimarea 

potențialului lor de 

Număr de proiecte 

întreprinse  

Statistica CCI 

BC și a CJ 

CJ 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 
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creștere în epoca 

digitalizării  

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.3.1.2 Sprijinirea 

dezvoltării ramurilor 

industriale care 

realizează produse cu 

valoare adăugată 

ridicată, folosind, cu 

precădere, resurse 

(inputuri) locale   

Număr și valoare 

măsuri de sprijin  

Număr de entități 

beneficiare ale 

măsurilor de 

sprijin 

Statistica CCI 

BC și a CJ 

CJ 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.3.1.3 Colaborări 

interinstituționale 

lucrative și 

funcționale între 

organizațiile de 

afaceri, mediul 

antreprenorial și 

instituțiile de 

învățământ superior 

din regiune 

Număr de proiecte 

întreprinse în baza 

acordurilor de 

colaborare 

Statistica CCI 

BC și a CJ 

CJ 

CCI BC 

Alte instituții 

publice și 

private 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 
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PNRR 

6.3.1.4 Stimularea 

digitalizării 

întreprinderilor 

industriale prin 

crearea de 

parteneriate la 

nivelul corespunzător 

Număr de 

parteneriate 

încheiate 

Statistica CCI 

BC și a CJ 

CJ 

CCI BC 

Parteneriate  

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.3.1.5 Promovarea 

investițiilor în 

tehnologii emergente 

și cercetare prin 

acordarea de 

facilități   

Număr de proiecte 

de investiții 

bazate pe 

tehnologii 

emergente și 

cercetare 

realizate  

Statistica CCI 

BC și a CJ 

CJ 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  Alte 

surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 
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6.3.1.6 Creșterea 

nivelului calității 

produselor și 

serviciilor prin 

introducerea 

tehnologiilor înalte, 

elementelor de 

inovare socială și 

tehnologică și 

folosirea 

competențelor TIC 

Număr de 

întreprinderi 

certificate ISO 

Percepția 

consumatorilor cu 

privire la calitatea 

produselor și 

serviciilor 

realizate în județ 

Statistica CCI 

BC și a CJ 

CJ 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.3.1.7 Crearea de 

programe de 

conștientizare a 

evoluției politicilor 

industriale la nivelul 

Uniunii Europene și la 

nivel național, pentru 

mai bună pregătire a 

acționariatului și 

salariaților cu privire 

la noile standarde   

Număr de 

programe și 

proiecte realizate 

 

Număr de 

participanți   

CCI BC  

CJ 

Universități  

 

CJ 

CCI BC 

Universități  

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

M6.3.2. Politicile privind 

schimbările 

climatice, 

6.3.2.1 Crearea de 

programe de 

sprijinire a ramurilor 

Număr de măsuri 

de sprijin 

adoptate  

Statistica CCI 

BC și a CJ 

CJ 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 
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oportunități pentru 

industria locală 

industriale ce au o 

intensitate 

energetică scăzută 

 

Număr de 

beneficiari 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.3.2.2 Stimularea 

dezvoltării generării  

energiei regenerabile 

în cantități care pot 

satisface nevoile 

industriilor de bază, 

în scopul furnizării de 

energie fără emisii de 

GES, la prețuri 

competitive și la un 

nivel ridicat de 

securitate în 

aprovizionare 

Capacitatea 

instalată a 

proiectelor de 

generare a 

energiei din SER 

Cantitatea anuală 

de energie 

generată din SER 

Statistica CCI 

BC și a CJ 

CJ 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

6.3.2.3 Adoptarea 

soluțiilor inovatoare 

cu privire la 

Număr de proiecte 

de utilizare a 

Statistica CCI 

BC, a CJ și a 

APM 

CJ 

CCI BC 

APM 

Permanent Bugete 

proprii 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 216 

 

utilizarea materiilor 

prime și reciclare, în 

scopul dezvoltării 

industriei locale 

materiilor prime 

reciclate 

Cantități de 

materii prime 

reciclate la nivelul 

județului  

Parteneriate  UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POCIDIF 

POEO 

POR 

PNRR 

Obiectiv specific OS6.4: Îmbunătățirea fluxurilor pe lanțul producător – consumator, pentru adaptarea agriculturii și dezvoltării 

rurale la obiectivele europene cuprinse în strategia „de la fermă la consumator” 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile 

de 

finanțare 

M6.4.1. Îmbunătățirea 

poziției sectorului 

agricol în economia 

județului și 

creșterea 

veniturilor 

persoanelor 

ocupate în 

agricultură 

6.4.1.1 Stabilirea unor 

programe de 

stimulare în vederea 

creșterii veniturilor 

producătorilor agricoli 

și, în special a 

producătorilor mici 

Număr de măsuri 

adoptate  

CCI BC 

APIA 

CJ 

CCI BC 

APIA 

CJ 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR  
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6.4.1.2 Stabilirea unor 

măsuri pentru 

creșterea 

competitivității 

fermelor 

Număr de măsuri 

adoptate  

CCI BC 

APIA 

CJ 

CCI BC 

APIA 

CJ 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

6.4.1.3 Restabilirea 

echilibrului de putere 

în lanțul alimentar 

Număr de măsuri 

adoptate  

CCI BC 

APIA 

CJ 

CCI BC 

APIA 

CJ 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

6.4.1.4 Sprijinirea 

realizării schimbului 

de generații, 

respectiv a 

atractivității 

sectorului pentru 

generațiile tinere 

Număr de măsuri 

adoptate  

CCI BC 

APIA 

CJ 

UAT 

CCI BC 

APIA 

CJ 

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 
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PNS 

POR 

6.4.1.5 Punerea în 

valoare a specificului 

local, prin stimularea 

inițiativei private în 

agricultură și 

activități neagricole și 

crearea unei 

infrastructuri de 

facilitare a accesului 

producătorilor la piață 

Număr de măsuri 

adoptate  

CCI BC 

APIA 

CJ 

UAT 

CCI BC 

APIA 

CJ 

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

6.4.1.6 Augmentarea 

calității alimentelor și 

a sănătății 

consumatorilor prin 

practicarea 

agriculturii durabile și  

diminuarea cantității 

de pesticide utilizate 

(inclusiv prin 

promovarea 

agriculturii organice) 

Număr de măsuri 

adoptate  

CCI BC 

APIA 

CJ 

UAT 

DSV 

CCI BC 

APIA 

CJ 

UAT 

DSV 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 
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6.4.1.7 Sprijinirea 

producătorilor locali 

pentru creșterea 

calității produselor 

prin aplicarea 

tehnologiilor moderne 

şi crearea produselor 

noi, în special a celor 

ecologice și prin 

crearea unor sisteme 

moderne de preluare 

a produselor, inclusiv 

prin digitalizarea 

distribuției  

Număr de 

campanii de 

promovare 

CCI BC 

APIA 

CCI BC 

APIA 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

 

6.4.1.8 Organizarea și 

derularea de campanii 

de promovare a 

alimentației sănătoase 

în rândurile populației 

conform principiului: 

de la produse 

alimentare sigure la 

un regim alimentar 

sănătos 

Număr de 

campanii de 

promovare 

CCI BC 

APIA 

DSP 

CCI BC 

APIA 

DSP 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 
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M6.4.2. 

Agricultura în 

contextul 

eforturilor de 

combatere a 

schimbărilor 

climatice, 

conservare a 

peisajelor și 

biodiversității și 

altor constrângeri 

și oportunități 

derivate din 

protecția mediului 

6.4.2.1 Promovarea 

unei agriculturi 

integrate în mediul 

înconjurător prin 

participarea activă la 

restaurarea 

ecosistemelor terestre 

și acvatice 

 

Procent anual 

din suprafața 

agricolă inclus în 

proiecte de 

restaurare a 

ecosistemelor 

 

 

 

 

APIA  

DJS BC 

 

 

 

 

 

 

APIA  

DJS BC 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

 

6.4.2.2 Stimularea 

aplicării soluțiilor 

bazate pe natură 

pentru creșterea 

investițiilor cu privire 

la capitalul natural și 

la economia circulară, 

în agricultură  

 

Număr de 

inițiative 

sprijinite 

 

 

 

 

 

APIA 

CCI BC 

APIA 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

6.4.2.3 Promovarea 

producției durabile de 

biomasă, inclusiv 

împăduriri, fără a 

afecta securitatea 

alimentară 

Suprafețe de 

teren utilizate 

anual pentru 

producția 

durabilă de 

biomasă, 

APIA 

DJS BC 

APIA 

DJS BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  
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inclusiv 

împăduriri 

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

6.4.2.4 Adoptarea de 

programe pentru 

diminuarea 

intensității de carbon 

a producției agricole 

(energie și produse 

agrochimice) 

Cantitatea 

medie anuală de 

combustibil fosil 

utilizat pentru 

unitatea de 

teren agricol  

Cantitatea 

medie anuală de 

produse 

agrochimice 

utilizată pentru 

unitatea de 

teren agricol 

APIA 

DJS BC 

APIA 

DJS BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

6.4.2.5 Reducerea 

pierderilor de 

producție și a 

cantității de deșeuri 

rezultate din 

producția agricolă 

Cantitatea 

anuală a 

pierderilor din 

producția 

agricolă 

Cantitatea 

anuală a 

APIA 

DJS BC 

APIA 

DJS BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 
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deșeurilor 

rezultate din 

producția 

agricolă 

PNS 

POR 

 

6.4.2.6 Diminuarea 

emisiilor de GES prin 

utilizarea 

tehnologiilor de 

atenuare sau a 

practicilor agricole 

adecvate (în principal 

reducerea emisiilor de 

CH4 și N2O provenite 

de la rumegătoare și 

utilizarea 

fertilizanților cu azot) 

Cantitatea de 

fertilizanți 

anorganici 

utilizată per 

hectar și an  

Cantitatea de 

fertilizanți 

organici utilizată 

per hectar și an 

Număr de 

animale 

rumegătoare 

incluse anual în 

programe de 

diminuare a 

emisiilor de CH4 

Statistica CCI 

BC și a CJ 

APIA 

APIA 

CCI BC 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

 

6.4.2.7 Asigurarea 

unui management 

adecvat al solului / 

protejarea fertilității 

solului, diminuarea 

Număr de 

inițiative 

sprijinite 

APIA 

 

APIA 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  
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eroziunii și creșterea 

cantității de materie 

organică în sol în 

vederea captării 

carbonului organic în 

sol 

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

 

6.4.2.8 Stimularea 

inițiativei private în 

domeniul procesării și 

conservării 

alimentelor în scopul 

creșterii valorii 

materiei prime, 

precum și al 

diminuării cantităților 

de hrană care ajunge 

să fie aruncată 

Număr de 

inițiative 

sprijinite 

APIA 

AFIR  

CCI 

APIA 

AFIR  

CCI 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

 

Obiectiv specific OS6.5: Dezvoltarea serviciilor și creșterea calității acestora în vederea asigurării dezvoltării economice pentru 

un trai mai bun 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile 

de 

finanțare 

M6.5.1. Extinderea 

infrastructurii 

6.5.1.1 Evaluarea 

infrastructurii 

Număr de zone 

aflate în deficit 

CCI BC 

CJ  

CCI BC 

CJ  

Permanent Bugete 

proprii 
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comerciale, inclusiv 

în zonele rurale   

comerciale existente 

în profil teritorial și 

identificarea zonelor 

aflate în deficit  

al 

infrastructurii 

comerciale 

UAT UAT UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

6.5.1.2 Promovarea 

produselor și rețetelor 

tradiționale, în 

corelare cu 

dezvoltarea turismului 

și diversificarea 

agriculturii 

Număr de 

campanii de 

promovare 

CCI BC 

CJ  

UAT 

Asociații 

patronale/ 

profesionale 

CCI BC 

CJ  

UAT 

Asociații 

patronale/ 

profesionale 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

6.5.1.3 Stimularea 

valorificării produselor 

realizate local, fie 

prin lanțuri mici de 

magazine fie prin 

crearea unor rețele de 

colectare a produselor 

și valorificare prin 

Număr de 

proiecte 

finanțate 

CCI BC 

CJ  

UAT 

CCI BC 

CJ  

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 
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lanțurile mari de 

comerț 

 

6.5.1.4 Adoptarea 

unui set de stimulente 

care să faciliteze 

extinderea în zonele 

mai puțin atractive  

Număr de spații 

comerciale 

deschise în 

zonele de 

interes 

CCI BC 

CJ  

UAT 

CCI BC 

CJ  

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

M6.5.2. 

Stimularea 

diversificării 

canalelor de 

distribuţie în 

domeniul 

comerțului cu 

amănuntul și, în 

special în cel al 

comercializării 

produselor 

alimentare 

6.5.2.1 Îmbunătățirea 

relației de cooperare 

între producători – 

angrosiști - detailiști, 

în special în domeniul 

logisticii 

Număr de 

acorduri de 

cooperare 

încheiate / 

număr de 

reuniuni 

organizate 

CCI BC  

CJ  

UAT 

CCI BC 

CJ  

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

6.5.2.2 Crearea de 

parteneriate pentru 

dezvoltarea unor 

servicii de calitate în 

hoteluri și 

Număr de 

parteneriate 

create 

CCI BC 

CJ  

Organizații 

profesionale 

CCI BC 

CJ 

Organizații 

profesionale 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  
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restaurante, inclusiv 

prin crearea unor 

programe de pregătire 

a angajaților din 

aceste unități 

Număr de 

entități incluse 

în parteneriate 

Inspectorat 

școlar 

Universități 

 

Inspectorat 

școlar 

Universități 

  

 

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

 

6.5.2.3 Sprijinirea 

acțiunilor de 

modernizare a 

formelor de distribuţie 

a produselor agro-

alimentare prin 

conlucrarea dintre 

marile firme şi 

întreprinderile mici şi 

mijlocii 

Număr de 

reuniuni 

organizate  

CCI BC 

CJ  

UAT 

CCI BC 

CJ  

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

M6.5.3 Adoptarea de 

programe de 

creștere a nivelului 

de calificare a 

personalului 

implicat în 

activitatea de 

comerț și, cu 

precădere, în 

6.5.3.1 Organizarea de 

programe de 

perfecționare pentru 

personalul angajat în 

domeniul comerțului 

Număr de 

cursuri 

organizate 

Număr de 

absolvenți ai 

cursurilor de 

perfecționare 

CCI BC 

CJ  

 

CCI BC 

CJ  

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 
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unitățile de 

alimentație publică 

6.5.3.2 Crearea 

parteneriatului public-

privat, pe de o parte 

și a parteneriatului 

mediul academic - 

mediul privat, pe de 

altă parte, în vederea 

pregătirii specialiștilor 

pentru domeniul 

comerțului și în 

unitățile de 

alimentație publică 

Număr de 

cursuri 

organizate 

Număr de 

absolvenți ai 

cursurilor de 

perfecționare 

CCI BC 

CJ  

 

CCI BC 

CJ  

Inspectoratul 

școlar 

Unități de 

învățământ 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

PNS 

POR 

 

Obiectiv specific OS6.6: – Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor din turism și a sectorului economic turism, pentru 

dezvoltarea economico-socială în județul Bacău 

Nr. crt. Măsură Tip intervenție 
Indicatori de 

realizare 

Surse de 

verificare  
Responsabil Termen 

Surse 

posibile 

de 

finanțare 

M6.6.1. Promovarea 

turismului băcăuan 

prin acțiuni 

generale și prin 

acțiuni specifice 

fiecărui tip de 

turism 

6.6.1.1 Derularea unor 

campanii de cercetare 

pentru inventarierea 

potențialului turistic, 

corelat cu 

inventarierea ofertei 

curente de servicii   

Număr de 

campanii de 

cercetare de 

piață 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 
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Întreprinzători 

în turism 

POR 

POCIDIF 

6.6.1.2 Derularea unor 

studii de piață și 

monitorizare a 

fluxurilor turistice, în 

vederea adaptării 

strategiilor de 

promovare turistică 

Număr de 

studii de 

piață 

elaborate 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

Întreprinzători 

în turism 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 

6.6.1.3 Inițierea unor 

programe de sprijin 

pentru întreprinzătorii 

din domeniul turismului 

(Sprijinirea 

modernizării unităților 

turistice și a înființării 

unora noi) 

Număr de 

programe de 

sprijin / 

număr de 

aplicanți / 

număr de 

afaceri 

cărora li s-a 

acordat 

sprijin, pe 

tip de 

măsură de 

sprijin 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 
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6.6.1.4 Renovarea 

infrastructurii și 

unităților de tratament 

balnear și 

modernizarea dotărilor 

acestora 

Număr de 

entități 

renovate și 

modernizate  

Număr de 

pachete  de 

turism de 

sănătate 

generate și 

vândute 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 

6.6.1.5 Conceperea și 

susținerea unor 

campanii de promovare 

a destinațiilor turistice 

din județul Bacău 

Număr de 

campanii de 

promovare 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri/ 

CJ  

Alte surse 

publice/ 

private 

POR 

POCIDIF 

6.6.1.6 Stimularea 

dezvoltării de proiecte 

de promovare în 

parteneriate locale/ 

naționale/europene 

Număr de 

proiecte și 

număr de 

parteneriate 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri/  

CJ  
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CJ 

UAT 

CJ 

UAT 

Alte surse 

publice/ 

private 

POR 

POCIDIF 

6.6.1.7 Conceperea și 

facilitarea 

implementării unor 

programe turistice în 

județ 

Număr de 

programe 

inițiate 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 

6.6.1.8 Promovarea la 

diferite niveluri a 

evenimentelor și a 

festivalurilor 

organizate în județ 

(inclusiv prin 

publicarea unui 

calendar anual – fizic și 

online - cu descrieri ale 

acestor evenimente) și 

Crearea  unor  agende  

Număr de 

evenimente 

promovate 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 
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culturale  anuale  

pentru  principalele 

destinații 

6.6.1.9 Conceperea, 

lansarea și întreținerea 

unei platforme 

multilinguale online 

pentru promovarea 

turismului băcăuan 

Număr anual 

de vizitatori 

ai platformei 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 

6.6.1.10 Creșterea  

calității  experiențelor  

și  a  serviciilor  la  

nivelul  destinațiilor  

turistice  

Număr de 

planuri  de  

management  

al  

vizitatorilor 

generate 

 

Număr de 

organizații  

de  

management  

al  

destinației 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 232 

 

create și/ 

sau active în 

județ 

M6.6.2. 

Susținerea 

dezvoltării 

turismului durabil 

6.6.2.1 Crearea unei 

infrastructuri dedicate 

pentru piste de 

biciclete și trasee verzi 

precum și pentru 

închirierea de biciclete 

Număr de 

trasee create 

Număr de 

unități de 

turism 

deservite de 

traseele verzi 

create 

CJ  

UAT 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 

6.6.2.2 Sprijinirea 

digitalizării și 

comercializării la 

nivelul IMM-urilor din 

turism și din industria 

HORECA (pagini de 

internet pentru 

hoteluri,  

oferte digitale, 

cataloage, etc) 

Număr de 

unități 

complet 

prezentate 

online 

CJ  

UAT 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 

6.6.2.3 Implementarea 

unui sistem de 

etichetare verde 

Număr de 

unități 

certificate 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

Permanent Bugete 

proprii 
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(utilizare energie 

regenerabilă, hrană 

locală organică, 

colectare selectivă și 

reciclare deșeuri etc.) 

și inițierea certificării 

unităților de cazare 

turistică 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

CJ 

UAT 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 

6.6.2.4 Îmbunătățirea 

calității spațiilor 

publice (spații verzi, 

parcuri, zone de 

recreere) în stațiunile 

turistice și în  

principalele centre 

urbane (inclusiv în 

stațiunile montane) 

Număr de 

unități  

realizate 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

Parteneriate  

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 

6.6.2.5 Protejarea, 

dezvoltarea și 

promovarea 

patrimoniului natural 

prin adaptarea și/sau 

reabilitarea  

infrastructurii de eco-

turism 

Număr de 

obiective 

turistice 

afectate de 

măsurile 

adoptate 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

CJ 

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 234 

 

POCIDIF 

6.6.2.6 Îmbunătățirea 

calității peisajelor, a 

spațiilor publice și 

dezvoltarea de utilități 

turistice în zonele 

rurale de importanță 

turistică 

Număr de 

obiective 

turistice 

afectate de 

măsurile de 

îmbunătățire  

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

CJ 

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 

6.6.2.7 Digitalizarea 

obiectivelor turistice 

culturale, naturale, 

protejate, al altor 

destinații turistice  

și al rutelor pe hărțile 

publice, pentru a 

permite accesul și 

planificarea facilă a 

călătoriilor 

Număr de 

entități care 

pot fi 

calificate cu 

apelativul 

digitalizat  

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

CJ 

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 

6.6.2.8 Conceperea 

unui program și 

derularea unor 

campanii de educație 

ecologică a publicului 

Număr anual 

de absolvenți 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  Alte 

surse 
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(potențial turist), a 

personalului activ în 

domeniu 

CCI BC CJ 

UAT 

Întreprinzători 

Parteneriate  

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 

M6.6.3 

Îmbunătățirea 

pregătirii resursei 

umane ce activează 

în domeniul 

turismului 

6.6.3.1 Organizarea de 

programe de instruire 

și perfecționare pentru 

personalul implicat în 

activitățile de turism 

Număr și tip 

de programe 

de instruire / 

specializare 

organizate  

Număr de 

absolvenți ai 

programelor 

de instruire  

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

Universități 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CJ 

UAT 

CCI BC 

Universități 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 

6.6.3.2 Calificarea/ 

reconversia 

profesională a 

populației din mediul 

rural în vederea 

dobândirii de 

competențe specifice 

sectorului turistic 

Număr și tip 

de programe 

de instruire/ 

specializare 

organizate  

 

Număr de 

absolvenți ai 

programelor 

de instruire 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

Universități 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

CJ 

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 

6.6.3.3 Organizarea de 

cursuri de instruire 

Număr și tip 

de programe 

Asociații 

pentru 

Asociații 

pentru 

Permanent Bugete 

proprii 
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pentru întreprinzătorii 

activi în domeniul 

turismului, în vederea 

îmbunătățirii și 

diversificării activității 

și a valorii adăugate a 

serviciilor prestate 

de instruire / 

specializare 

organizate  

Număr de 

absolvenți ai 

programelor 

de instruire 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

Universități 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

Universități 

CJ 

UAT 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 

6.6.3.4 Modernizarea 

unităților de 

învățământ tehnic și 

profesional și a 

dotărilor acestora, 

pentru a corespunde  

mai bine nevoilor pieței 

Număr de 

unități 

scolare 

modernizate 

Număr de 

participanți 

la cursuri  

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

Inspectoratul 

școlar  

Universități 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

Inspectoratul 

școlar  

CJ 

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte 

surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF 

6.6.3.5 Furnizarea  

unor  oportunități  de  

formare  pentru  IMM-

uri  și  agenții  de  

turism,  în  domeniul  

creării  și promovării de 

produse turistice și 

digitalizare (formare 

Număr de 

cursuri de 

formare 

Număr de 

participanți 

la cursuri  

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

Universități 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

CJ 

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 
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practică, cu accent pe 

crearea de produse 

turistice  

și pe elaborarea și 

gestionarea unor 

instrumente specifice 

marketingului în turism 

POCIDIF 

6.6.3.6 Realizarea unor 

sondaje anuale privind 

nivelul de satisfacție a 

clienților principalelor 

destinații (analizând 

deopotrivă turiștii 

interni și 

internaționali), cu 

scopul de a furniza 

informații pentru 

marketingul turistic și  

pentru adaptarea 

strategiilor în domeniu 

Rapoarte de 

evaluare a 

rezultatelor 

sondajelor 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

Universități 

Asociații 

pentru 

dezvoltarea 

turismului, 

Bacău 

CCI BC 

CJ 

UAT 

Permanent Bugete 

proprii 

UAT-uri / 

CJ  

Alte surse 

publice / 

private 

POR 

POCIDIF  
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5. Metodologie de implementare, monitorizare, evaluare și 

revizuire a strategiei 

 

Succesul în management al unei organizaţii, indiferent de profilul și 

activitatea acesteia, este conturat și susţinut de promovarea managementului 

strategic, concept prin care se înțelege un ansamblu de decizii și acțiuni, 

concretizat în formularea și implementarea de planuri proiectate pentru a realiza 

obiectivele autorității / instituției publice. 

Etapele managementului strategic reprezintă sistemul complex de realizare 

a proiectelor, programelor și acțiunilor prevăzute în strategie și de colectare și 

raportare a informațiilor asupra desfășurării proiectelor și asupra succesului și 

impactului acestora asupra dezvoltării comunității. 

Implementarea strategiei reprezintă etapa de acţiune şi afectează 

deopotrivă managerii de la toate nivelurile, de la managementul de vârf, până la 

nivelul fiecărui departament operativ, precum şi personalul, în sensul că fiecare 

dintre ei trebuie să-şi execute partea ce le revine din planul strategic, răspunzând 

la întrebarea „Care sunt sarcinile noastre, în vederea implementării planului 

strategic de acțiune şi cum le putem îndeplini cu maximum de eficienţă și 

eficacitate?”. 

Implementarea strategiei include, printre altele, dezvoltarea unei structuri 

organizaționale eficiente, pregătirea bugetului și a programelor care să sprijine 

implementarea strategiei.  

Sarcina leadership-ului este aceea de a stimula entuziasmul, sentimentul 

de satisfacţie şi angajamentul managerilor şi angajaților, astfel încât 

autoritatea/instituția publică să-şi realizeze strategia aleasă şi să obţină 

rezultatele dorite. 

Conducerea Consiliului Județean Bacău are responsabilități în coordonarea 

strategică a procesului de implementare a strategiei. Responsabilii nominalizați 

în Planul de măsuri de dezvoltare a județului Bacău 2022 – 2029 au responsabilități 

în coordonarea operațională a implementării planului. 

Persoanele responsabile din cadrul Consiliului Județean Bacău, a UAT-urilor 

din județ și din partea celorlalte părți interesate nominalizate în planul de măsuri 

vor comunica în permanență angajaţilor, părților interesate și comunității 

Județului Bacău stadiul implementării măsurilor prioritare din plan (prin 

mijloacele specifice utilizate – şedinţe operative, sistem intranet, buletine 

informative, rețele sociale, comunicate de presă, afişe etc.). 
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Abordarea implementării acțiunilor din Planul de măsuri trebuie să fie 

adecvată și coerentă și să fie corelată cu procesul de monitorizare și evaluare, 

fiind important să se verifice impactul pe care îl au acţiunile întreprinse la nivel 

de județ. 

Monitorizarea, evaluarea performanţelor strategice şi revizuirea 

strategiei sunt activităţi pe care managementul trebuie să le realizeze, deoarece 

nici formularea strategiei şi nici implementarea acesteia nu sunt definitive. 

Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a 

informațiilor, cu scopul de a fundamenta procesul de luare a deciziei de către 

UAT-uri și alte părți interesate, asigurând transparenţă în luarea deciziei şi 

furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare, presupunând resurse 

considerabile alocate (sisteme de colectare, prelucrare şi raportare) şi o pregătire 

specifică (definirea indicatorilor cantitativi și calitativi, corelat cu potenţialele 

surse de colectare / producere a acestora). 

Monitorizarea implementării strategiei, ca întreg și a acțiunilor concrete 

urmărește realizarea obiectivelor în contextul acțiunilor / activităților propuse, a 

resurselor umane, materiale și financiare alocate, respectarea planificărilor în 

timp, buna funcționare a parteneriatelor generale sau individuale pe proiecte și 

performanțele echipelor de implementare. 

Scopul monitorizării și evaluării implementării strategiei constă în 

evaluarea atingerii obiectivelor în timp util și în bugetul alocat, precum și în 

constatarea durabilității proiectelor implementate. 

Modalitatea de colectare şi corectitudinea datelor sunt importante în 

condiţiile în care monitorizarea activează ca un sistem de avertizare timpurie şi 

adesea punctează probleme sau arii care au nevoie de evaluare. Construirea unui 

sistem de monitorizare al strategiei de dezvoltare este necesară, pentru a urmări 

în mod continuu implementarea şi pentru a putea acţiona rapid şi eficient în cazul 

apariţiei unor eventuale probleme. 

Instrument digital de monitorizare a strategiei 

Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare durabilă a județului 

Bacău în orizontul de timp 2021 – 2029 se realizează utilizând un instrument 

digital; aplicația UAT Județul Bacău cuprinde următoarea structură: 

- Furnizori de date pentru monitorizare - Strategia de Dezvoltare Durabilă a 

Județului Bacău în orizontul de timp 2021 – 2029 
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- Categorii de informații - din Planul de măsuri 2021 – 2029 și din Strategie 

o Obiective strategice 

o Obiective specifice 

o Măsuri 

o Indicatori 

o Responsabili 

o Termen 

- Informații de bază – de la fiecare dintre cele 93 UAT-uri (se introduc pe 

bază de user și parolă, în timp real) + alte părți interesate (incorporate în 

aplicație în mod voluntar) 

o Titlu proiect (corelat cu măsura/obiectivul specific/obiectivul 

strategic din Planul de măsuri din strategie) 

 Stadiu 

 Intenție (portofoliu de proiecte  din Strategia Județului) 

 Studiu de fezabilitate 

 Date din cererea de finanțare  

 Date contract 

o În implementare 

 Data - începerea implementării 

 Data – final implementare 

- Indicatori specifici (din Fișa proiectului) 

- Termen (din Fișa proiectului) 

- Responsabil (din Fișa proiectului) 

- Stadiul implementării 

o ND – nedemarat 

o I – implementat 

UAT 2 

MUNICI

PIU 

UAT x 

ORAȘ 

UAT 93 

COMUN

Ă 

INSTITUȚII 

SUBORDONATE 

CJ BACĂU 

UAT 1 

JUDEȚ BACĂU 

ALTE PĂRȚI INTERESATE – asumare voluntară 

(Ex - CCIBc, Parc industrial, ADI-uri, mediu de 

afaceri, ONG-uri, mediul academic, parteneri 

sociali, etc.) 
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o ICIT – în curs de implementare în termen 

o ICITI – în curs de implementare în termen, cu acțiuni întârziate 

o ICII – în curs de implementare, întârziat 

- Măsuri de remedierea întârzierilor 

o Actualizare termene 

o Alte măsuri de remediere 

- Corelare indicatori  cu planul de măsuri și cu obiective (tip 

Balancescorecard BCS – în curs de negociere cu CJ Bacău) 

- Responsabili monitorizare 

o 1-2 persoane pentru fiecare din cele 93 UAT-uri (municipii, orașe, 

comune) instruite în cadrul proiectului + din alte părți interesate 

asumate voluntar 

o CJ Bacău - Serviciul analiză strategică, digitalizare, tranziție verde  

- Rapoarte de progres:  

o Utilizatori - În timp real (ex - pe categorii ca: rapoarte integrate la 

nivel de strategie, la nivel de fiecare UAT, după tipologia 

proiectelor, mediul urban, mediul rural, zonă metropolitană, etc.) 

o CJ Bacău, Serviciul analiză strategică, digitalizare, tranziție verde, 

înainte de 30 martie pentru anul anterior – Raport integrat de 

monitorizare Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Bacău în 

orizontul de timp 2021 – 2029 – accesibil publicului. 

Evaluarea Strategiei  se bazează pe elemente structurale riguroase, ținând 

cont de caracteristicile comunității și va aprecia atât performanța în realizarea 

obiectivelor / măsurilor propuse, cât și procentul în care au fost atinse obiectivele 

generale / specifice. 

Este recomandabil ca Planul de măsuri/acțiuni 2021 - 2029 să fie 

actualizat/revizuit la trei ani printr-un proces participativ care să asigure atât 

înțelegerea importanței unei abordări integrate bazate pe cooperare la nivelul 

Județului Bacău, cât și suportul și implicarea părților interesate (UAT-uri din 

județ, mediul de afaceri, societatea civilă, mediul academic, partidele politice 

etc.) pentru implementarea cu succes a strategiei. 

Revizuirea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul 

de timp 2021 – 2029 presupune utilizarea ciclului PDCA (PIVA) pentru gestionarea 

planului de măsuri, astfel: 

- PLAN (Planificare): definirea obiectivelor pe care autoritatea / instituția / 

partea interesată urmărește să le atingă, având în vedere beneficiarii / 

clienții săi; 

- DO (Implementează): pune în executare planurile definite, monitorizează 

indicatorii; 
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- CHECK (Verifică): evaluează rezultatele obținute, comparându-le cu 

obiectivele, în termeni de succes / eșec; 

- ACT (Acționează): corectează, revizuiește, reconsideră, îmbunătățește, 

consolidează. 
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6. Portofoliul de proiecte 

6.1 Proiectele Consiliul Județean Bacău 2021 – 2029 

 

Nr. 

crt 
Titlu proiect în implementare 

Sursa de 

finanțare 
Observații 

1. Execuție lucrări construcții și instalații la 

Catedrala ortodoxă „Inălțarea Domnului", Bacău 

si cheltuieli conexe   

 Investiții 

în 

continuare 

2. Reparații capitale Clădire Centru Scolar  - C11 - 

documentații tehnico-economice, executie 

lucrari, cheltuieli conexe  

PNDL  

3. PTh+executie - Reabilitare și modernizare DJ 

123, limita județ Harghita – Valea Uzului – 

Dărmănești - DN 12A, km 41+000 – 62+103, 

judetul Bacau (sector de drum studiat de la km 

44+800 la km 51+100, pe o lungime de 6,30 km) - 

doc. tehn. ec., executie lucrari si cheltuieli 

conexe  

PNDL  

4. PTh+executie - Reabilitare si modernizare DJ 

117, Poduri, Km 17+000-21+180, L=4,180 km, 

judetul Bacau - doc. tehn. ec., executie lucrari si 

cheltuieli conexe  

PNDL  

5.  PTh+executie - Reabilitare si modernizare DJ 

119, km 25+740 - 27+993 la Ciucani, judetul 

Bacau - doc. tehn. ec., executie lucrari si 

cheltuieli conexe 

PNDL  

6. PTh+executie - Reabilitare si modernizare DJ 

252C, Tatarasti-Corbasca, km 8+022-23+088, 

judetul Bacau - doc. tehn. ec., executie lucrari si 

cheltuieli conexe - PNDL 

PNDL  

7. Documentatie tehnico-economica - Modernizare 

DJ 241 B, Padureni Godovana, km 2+370-17+800, 

judetul Bacau  - doc. tehn. ec., executie lucrari 

si cheltuieli conexe  

PNDL  

8. Proiect Axa Rutiera Strategica 3:Neamt - Bacau, 

DJ 207D (limita judet Neamt - Traian - DN2F, km 

28+000 - 50+254), DJ 241 (limita judet Vrancea - 

POR  
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Podu Turcului - Izvoru Berheciului, km 20+000 - 

83+368) si DJ 241A (Izvoru Berheciului - Secuieni. 

Km 64+250 - 78+114) 

9. Lucrări de modernizare, extindere, dotare 

infrastructură Unitate de Primiri Urgențe, 

realizare heliport - Spitalul Județean de Urgență 

Bacău 

POR  

10. Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de 

Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului 

Judetean de Urgenta Bacau SMIS 124510 

POR  

11. Servicii publice de calitate la nivelul Judetului 

Bacau 

POCA  

12. Bacău Smart County POCA  

13. Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare 

si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul 

„Extinderea sistemului de management integrat 

al deșeurilor in Judetul Bacau"  

proiect in 

derulare 

pe POIM 

 

14. Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului 

vicios al excluziunii in cazul copiilor celor mai 

vulnerabili din Romania PN3002 

Norway 

Grants 

 

15. COVID - 19 Control - Sprijin pentru unitatile de 

invatamant special de stat din Judetul Bacau SMIS 

143190 

proiect in 

derulare 

pe POIM 

 

 

Nr. 

crt 
Titlu proiect suport 

Sursa de 

finanțare 
Observații 

1.  Construire Baza Salvamont si anexe, 

împrejmuire teren, fosă septică 

vidanjabila si bransamente la 

utilitati”, oras Slanic Moldova 

 Cheltuieli 

conexe 

2.  Doc. teh-ec, cheltuieli conexe 

pentru declararea de utilitate 

publica a lucrarilor de „Consolidare 

drum cu zid de sprijin pe DJ 252, 

Buhoci-Bibiresti, km 121+630" 

  

3.  Achiziție terenuri aferente 

exproprierii pentru cauza de 

utilitate publica la lucrarile de 
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„Consolidare drum cu zid de sprijin 

pe DJ 252, Buhoci-Bibiresti, km 

121+630" 

4.  Doc. teh-ec, cheltuieli conexe 

pentru declararea de utilitate 

publica a lucrarilor de  

„Modernizare  DJ 206B Parava -

Rădoaia , km 4+650 - 10+516" 

  

5.  Achiziție terenuri aferente 

exproprierii pentru cauza de 

utilitate publica la lucrarile de 

„Modernizare  DJ 206B Parava -

Radoaia , km 4+650 - 10+516" 

  

6.  „Cresterea eficientei energetice in 

cladirile publice - Filarmonica Mihail 

Jora, Bacau”  

- documentatii tehnico-economice, 

executie lucrari, cheltuieli conexe 

AFM 

POR - Prioritatea 

3-O regiune 

durabila mai 

prietenoasa cu 

mediul 

 

7.  Lucrări de interventie-eficientizare 

energetică, reabilitare si 

modernizare clădire Vivariu Bacau   

- documentatii tehnico-economice 

si cheltuieli conexe 

POR -Prioritatea 

3-O regiune 

durabila mai 

prietenoasa cu 

mediul 

Prioritatea 7.2-O 

regiune mai 

atractiva                   

programe 

finantare 

cultura" 

Programe 

finantare 

cultura 

 

8.  Lucrări de intervenție pentru 

imobilul „Casa Alecsandri"- str. 

George Apostu nr.9, municipiul 
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Bacau, județul Bacău și execuție 

lucrări si cheltuieli conexe 

9.  Lucrări de intervenții la cladirea C1  

(Spatii de instruire si depozitare) 

str. George Bacovia nr.57, 

Municipiul Bacău - documentatii 

tehnico economice si cheltuieli 

conexe 

  

10.  Lucrări de intervenții la clădirea C2  

(Sediu ISU-Inspectia de prevenire) 

str. George Bacovia nr.57, 

Municipiul Bacau - documentatii 

tehnico economice si cheltuieli 

conexe 

  

11.  Reparatii capitale cladire C3 cu 

destinatia depozit materiale,  str. 

George Bacovia nr.57, Municipiul 

Bacau - documentatii tehnico 

economice si cheltuieli conexe 

  

12.  RK - Documentatii tehnico-

economice si executie lucrari 

pentru punerea in siguranta a 

imobilului „Casa nr. 2" din mun. 

Bacau,  str. H. Coanda nr. 2 

(Arhiva+spatii depozitare + birouri) 

rest de executat 

  

13.  Documentații tehnico-economice, 

studii, expertize pentru Amenajare 

sediu nou Muzeul de istorie, str. N 

Titulescu nr.23 

PNRR  

14.  Documentatii tehnico-economice, 

studii, expertize, audit  reabilitare 

si schimbare destinatie in Biblioteca 

Judeteana, imobil str. 9 Mai nr.7  

(actual Muzeu Iulian Antonescu) 

  

15.  Documentatii tehnico-economice, 

studii, expertize, audit  reabilitare 
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sediu Muzeul de Stiintele Naturii 

„Ion Borcea” 

16.  Consolidare imobil lot 5, Calea 

Marasesti nr. 12, municipiul Bacau, 

judetul Bacau - cota parte conform 

O.G. nr. 20/1994 pentru partea de 

imobil in care functioneaza Galeriile 

Alfa  si cheltuieli conexe 

  

17.  Expertizarea tehnica si a 

performantelor energetice, 

documentatii de avizare a lucrarilor 

de interventie si cheltuieli conexe  

la constructii aflate in proprietarea 

Consiliului judetean si reconstituire 

carti tehnice 

  

18.  Amenajarea unei constructii avand 

destinatia de depozit pentru 

pastrarea temporara a munitiei 

descoperite ramasa din timpul 

conflictelor militare -documentatii 

tehnico economice si cheltuieli 

conexe 

  

19.  Lucrări de intervenții și 

reconfigurare SEMNALISTICĂ 

INTRĂRI IN JUDEȚUL BACĂU - 

documentații tehnico-economice, 

executie si cheltuieli conexe 

  

20.  Plan Urbanistic Zonal Bibiloteca 

judeteana Bacau 

  

21.  Plan de menținere a calității aerului   

22.  Construire terminal multimodal 

Bacău - documentații tehnico-

economice si cheltuieli conexe 

  

23.  Reabilitare energetică Clădire C6 

SJU Bacau (Anvelopare), 

POR Proiecte 

propuse 
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documentații tehnico-economice si 

cheltuieli conexe 

PRIORITATE 3 – 

eficienta 

energetica 

24.  Modernizare - dotare bloc operator  

- SJU Bacau, documentatii tehnico-

economice si cheltuieli conexe                                          

PO SANATATE 

2021-2027 

PNRR C12-

Sanatate 

I2. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești 

publice 

 

25.  Construire centru paliativ si 

recuperare pediatrica – SJU Bacau, 

documentatii tehnico-economice si 

cheltuieli conexe 

PO SANATATE 

2021-2027 

PNRR C12-

Sanatate 

I2. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești 

publice 

 

26.  Lucrari de modernizare, securizare 

si extindere retea sistem informatic 

- SJU Bacau, documentatii tehnico-

economice si cheltuieli conexe 

"PO CRESTERE 

INTELIGENTA, 

DIGITALIZARE ;            

POR- P2.2- O 

regiune mai 

digitalizata                       

PNRR- C7- 

Transformare 

digitala 

I3-Crearea 

sistemului de 

eHealth și 

telemedicină" 

 

27.  Dotare cu aparatura medicala 

specifica pentru functionarea 

Unitatii de Primiri Urgente a 

Spitalului Judetean de Urgenta 
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Bacau, pentru preluarea pacientilor 

infectati cu virusul Sars-Cov-2 

28.  Eficientizare energetică a clădirii -

Complexul Muzeal de Știițele Naturii 

„Ion Borcea” Bacău, documentatii 

tehnico-economice si cheltuieli 

conexe 

Proiect propus - 

POR, alte fonduri 

 

29.  Centru Cultural Multifunctional in 

municipiul Bacau, documentatii 

tehnico-economice si cheltuieli 

conexe 

  

30.  Dezvoltarea infrastructurii 

invatamantului special online in 

judetul Bacau, SMIS 144940 

proiect depus pe 

POC 

 

31.  „Extinderea sistemului de 

management integrat al deșeurilor 

in Judetul Bacau, în perioada 2020-

2023” 

- documentatii tehnico-economice 

si cheltuieli conexe. 

Proiect propus - 

POIM 

 

32.  „Realizarea unei centrale 

electrotermice WASTE-TO-ENERGY” 

- documentatii tehnico-economice 

si cheltuieli conexe. 

Proiect propus, 

Fonduri 

europene, 

guvernamentale, 

alte surse de 

finanțare 

 

33.  Modernizare stație de sortare 

Onești, jud. Bacău, documentatii 

tehnico-economice si cheltuieli 

conexe 

Proiect propus, 

Fonduri 

europene, 

guvernamentale, 

alte surse de 

finanțare 

 

34.  Realizarea unei platforme (depozit) 

de stocare temporară a deșeurilor 

inerte provenite din construcții și 

desființări (DCD-uri) și dotarea cu 

Proiect propus, 

Fonduri 

europene, 

guvernamentale, 
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echipamente în vederea 

valorificării, - documentatii 

tehnico-economice si cheltuieli 

conexe 

alte surse de 

finanțare 

35.  Combinat de prelucrare a deșeurilor 

solide în Regiunea NE Echipament 

de prelucrare a deșeurilor 

reciclabile în regiunea Nord Est -

Onești, documentatii tehnico-

economice si cheltuieli conexe 

Proiect propus - 

POR 2021-2027, 

Bugetul de Stat 

 

36.  Achizitia unui utilaj necesar pentru 

maruntirea biomasei rezultate din 

tocarea primara in scopul obtinerii 

compostului pentru Statia de 

compostare Onesti, documentatii 

tehnico-economice si cheltuieli 

conexe 

  

37.  Strategia de dezvoltare digitală a 

Judetului Bacau, inclusiv Planul 

operational pentru realizarea 

obiectivelor strategice, 

documentatii tehnico-economice si 

cheltuieli conexe 

  

38.  Sistem informatic pentru 

monitorizarea calitatii transportului 

public judetean de persoane, 

documentatii tehnico-economice si 

cheltuieli conexe 

  

39.  Cresterea competentelor digitale 

pentru personalul Aparatului 

propriu al CJ Bacau , institutii 

subordonate si UAT-uri, 

documentatii tehnico-economice si 

cheltuieli conexe 
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40.  Intermodal Bacău POR- Prioritatea 

5-O regiune mai 

accesibila 

 

41.  Proiect Life – Plan pentru creșterea 

eficienței energetice în clădirile 

aparținând CJ Bacău,  documentatii 

tehnico-economice si cheltuieli 

conexe 

Comisia 

Europeana. 

Depus la data de 

12.01.2022 

 

42.  Construire sediu administrativ 

(Consiliul Judetean Bacau si 

Primaria Municipiului Bacau), 

documentatii tehnico-economice si 

cheltuieli conexe   

PNRR  

43.  Pod spre Letea Veche (expropriere), 

documentatii tehnico-economice si 

cheltuieli conexe 

PNRR Proiect in 

parteneriat cu 

UAT Municipiu 

Bacau. 

ROL CJ – 

expropriere 

teren 

44.  Centru de date pentru sustinerea 

activitatilor Consiliului Judetean 

Bacau, stocare Cloud institutional 

inclusiv implementarea sistemului 

de control intern managerial pt. 

UAT-uri si institutii subordonate, 

documentatii tehnico-economice si 

cheltuieli conexe 

PNRR  

45.  Dezvoltarea nodului intermodal din 

proximitatea Aeroportului „George 

Enescu” Bacau prin construirea unui 

Parc Logistic si a unui terminal 

feroviar conectat la reteaua 

nationala de cai ferate, 

documentatii tehnico-economice si 

cheltuieli conexe 

PNRR 

POT 
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46.  Cresterea potentialului zonei 

balneoclimaterice Targu Ocna – 

Slanic Moldova prin dezvoltarea 

unei retele de cicloturism care sa 

asigure contectivitatea cu zonele 

turistive din judetele invecinate, 

documentatii tehnico-economice si 

cheltuieli conexe 

PNRR 

POR 

AFM 

 

47.  Construire terminal intermodal in 

zona Orbeni, documentatii tehnico-

economice si cheltuieli conexe 

PNRR  

POT 

Alte surse 

Identificat 

teren 5 Ha in 

zona Orbeni. 

Necesitate 

Studiu de 

oportunitate. 

48.  Construire parc tehnologic, 

documentatii tehnico-economice si 

cheltuieli conexe 

PNRR 

POIM 2021-2027 

Comisia 

Europeana/alte 

surse 

 

49.  Construire Campus Universitar, 

documentatii tehnico-economice si 

cheltuieli conexe 

PNRR 

Comisia 

Europeană 

 

50.  Renovare, modernizare, reabilitate 

Palat Administrativ, documentatii 

tehnico-economice si cheltuieli 

conexe 

PNRR Proiect depus 

de catre 

Cluster 

51.  Parc IT universitar, documentatii 

tehnico-economice si cheltuieli 

conexe 

PNRR  

52.  Reabilitare si modernizare DJ 252D 

de la km 0+000 ( Intersectia cu DN 

2) la km 6+339 (intersectia cu DJ 252 

B) L= 6,339 km; DJ 252B de la km 

0+000 (intersectia cu DJ 252 ) la km 

30+219 (intersectia cu DJ  252 C) L= 

30,219 km;DJ 252 de la km 125+761 

PNRR  
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(intersectie cu DJ 252B la Buhoci) la 

km 130,186 (intersectia DN 2F) L= 

4,425, documentatii tehnico-

economice si cheltuieli conexe 

53.  Reabilitare si modernizare DJ 252 E 

de la km 0+000 ( Intersectia cu DN 

2) la km 5+011 (intersectia cu DJ 252 

C) L= 5,011 km; DJ 252C de la km 

26+929 (intersectia cu DJ 252 E) la 

km 27+774 (intersectia cu DJ  252 B) 

L= 0,845 km; DJ 252 B de la km 

30+219 (intersectia cu DJ 252 C) la 

km 38+962 intersectia cu DJ 252 L= 

8,743; DJ 252 de la km 100+584 

(intersectia cu DJ 252B) la km 

111+192 (intersectia cu DJ 243B) L = 

10,608 km; DJ 243 B de la km 56+161 

(intersectie cu DJ 241 A) la km 

77+493 (intersectia DJ 252 ) L= 

21,332 km;  DJ 241 A de la km 

27+296 (intersectia cu DJ 206A) la 

km 43+151 (intersectia cu DJ  243 B 

L= 15,855 km; DJ 206A de la km 

0+000 ( Intersectia cu DJ 241) la km 

11+100 (intersectia cu DJ 241A ) L= 

11,100 km; documentatii tehnico-

economice si cheltuieli conexe 

PNRR  

54.  Reabilitare și modernizare drum 

județean DJ 119, Bacău - Faraoani, 

km. 1+680 - km. 12+300 (tronson 

Sărata- Nicolae Bălcescu, km. 

4+400-km. 10+466), județul Bacău, 

documentatii tehnico-economice si 

cheltuieli conexe 

PNI Anghel 

Saligny 

 

55.  Reabilitare și modernizare DJ 159, 

Dămienești - lim. Jud. Neamț, km 

31+115 - km 36+400, județul Bacău, 

PNI Anghel 

Saligny 
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documentatii tehnico-economice si 

cheltuieli conexe 

56.  Modernizare DJ 252B, Gioseni - 

Pâncești, km 18+700 - km 30+100, 

județul Bacău, documentatii 

tehnico-economice si cheltuieli 

conexe 

PNI Anghel 

Saligny 

 

57.  Modernizare DJ 207F, DN 2F - 

Săucești, km 0+000 - km 3+254, jud. 

Bacău, documentatii tehnico-

economice si cheltuieli conexe 

PNI Anghel 

Saligny 

 

58.  Reabilitare si modernizare DJ 241C, 

Valea Mare - lim. jud. Neamț, km 

4+050 - km 6+938 - lim. județ 

Neamț- Lipova - lim. judet Vaslui, 

km 9+450 - km 24+110, L=17,548 

km, jud. Bacău (tronsoanele km 

4+050 -km 6+938, km 9+450- km 

10+400 și km 20+730 - km 24+110), 

documentatii tehnico-economice si 

cheltuieli conexe 

PNI Anghel 

Saligny 

 

59.  Reabilitare și modernizare DJ 241A, 

Roșiori (intersecție cu DJ 241C) - 

Pădureni (intersecție cu DJ 159), km 

92+019 - 97+424, jud. Bacău, 

documentatii tehnico-economice si 

cheltuieli conexe 

PNI Anghel 

Saligny 

 

60.  Achizitie terenuri comuna Orbeni, 

Racaciuni, Letea Veche etc 

PNI Anghel 

Saligny 

 

61.  Achizitie imobile PNI Anghel 

Saligny 

 

62.  Reabilitare si modernizare DJ 252F 

Ungureni Viforeni, km 4+200- 

12+520 - nu este in materialul Irinei 

Credite bancare  

63.  Modernizare DJ117, km 14+950- km 

17+000, L=2,05 km , judetul Bacau 

Credite bancare  
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64.  Modernizare DJ118B, km 5+557- km 

11+847 Strugari-Rachitis , judetul 

Bacau 

Credite bancare  

65.  Reabilitare si modernizare DJ 156B 

Blagesti km 4+450 - km 6+500 si 

Basasti km 14+100- km 17+025 

Credite bancare  

66.  Consolidare  DJ241A cu ziduri de 

sprijin, km 64+662,5- km 64+717,5, 

km 64+697,5-km 65+027,5 km, km 

65+029,5-km 65+064,5, km 

72+160,5-km 72+185,5, km 72+219 - 

km 72+289, km 72+222 - km 

72+2777, km 74+578-km 74+663, km 

75+206 - km 75+321 

Credite bancare  

67.  Echipamente IT, licente  Dotări 

independente 

68.  Autoutilitare - 2 buc  Dotări 

independente 

69.  Dotare cu 2 refugii montane in 

muntii Nemira 

 Dotări 

independente 

70.  Echipamente audio  Dotări 

independente 

71.  Dotari ATOP  Dotări 

independente 

72.  Renovare si modernizare „Casa 

Vasile Alecsandri” 

Ambasada 

Americii. Fond 

cultural pentru 

monumente 

istorice 

 

73.  Construire spatii functionare 

necesare functionarii SMURD, 

Serviciului de Ambulanta Judeteana 

Bacau, Dispeceratului Unic Integrat 

si Centrului de Coordonare si 

PNRR  

POR- OP 2 – O 

EUROPA MAI 

VERDE 

Parteneriat cu 

IGSU Bacau, 

AMBULANTA 

BC, IJJ BC, IPJ 

BC, STS si 
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Conducere a Interventiei al 

judetului Bacau 

Primaria 

Bacau 

74.  Implementarea sistemului de 

control managerial intern pt UAT-uri 

si institutii publice din 

subordonarea CJ-urilor, inclusiv 

stocare cloud (studii, documente, 

plase, carti funciare,etc) - Nu apare 

la investitii 

PNRR  

75.  Green Ciclo Tour – pista de biciclete 

(zona de Vest), legatura cu judetele 

vecine 

PNRR  

76.  Reabilitare si schimbare destinatie 

in BIBLIOTECA JUDETEANA sau 

CENTRU CULTURAL 

MULTIFUNCTIONAL 

PNRR  

77.  Cresterea competentelor digitale   

78.  MODERNIZARE-DOTARE BLOC 

OPERATOR  - SPITALUL JUDEȚEAN 

DE URGENȚĂ BACĂU 

PO SANATATE 

2021 -2027 

C12-Sanatate 

I2. Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești 

publice 

Identificare 

oportunitati 

de finantare.  

Inexistenta 

ghiduri de 

finantare la 

aceasta data 

SJU – DTE 

existent, 

avize,  

C.U. expirat. 

Inexistenta 

ghiduri de 

finantare la 

aceasta data. 

79.  „Reabilitare, eficientizare 

energetică și extindere Complex 

Muzeal „Iulian Antonescu”, str. 

PNRR – C5 – Valul 

renovarii 

In evaluare 
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Nicolae Titulescu, Municipiul 

Bacău” 

80.  „Reabilitare și eficientizare 

energetică Complex Muzeal „Iulian 

Antonescu”, str. 9 Mai, Municipiul 

Bacău și schimbare destinație în 

Biblioteca Județeană” 

PNRR – C5 – Valul 

renovarii 

In evaluare  

81.  Reabilitare energetica, consolidare 

cladire sectie Oftalmologie –Spitalul 

Judetean Bacau 

POR-P3/PNRR-C5 SF realizat 

82.  RK ateliere tehnice – Imagistica 

medicala – SJU Bacau 

PNRR C12 

POR I.1.3 

Ambulatoriu 

In curs de 

elaborare 

DALI 

 

Nr. 

crt 
Titlu proiect în ASOCIERE 

Sursa de 

finanțare 
Observații 

1. „Amenajare în regim de urgență a 

parterului și subsolului (parțial) 

obiectivului de investiții Spitalul „Sfânta 

Maria” Bacău, pentru asigurarea 

funcționarii Unității de Primiri Urgențe a 

Spitalului Județean de Urgență Bacău, 

pentru preluarea pacienților infectați cu 

virusul Sars-Cov-2, respectiv asigurarea 

funcționării unei secții de anatomie 

patologică destinată decedaților cu Sars-

Cov-2 si dotari medicale 

 Municipiul 

BACĂU 

2. ATHLETIC PARK „Doina Melinte",  

documentatii tehnico economice si 

cheltuieli conexe 

Proiect propus, 

Fonduri 

europene, 

guvernamentale, 

alte surse de 

finanțare 

Municipiul 

BACĂU 

3. Construire spatii necesare functionarii 

S.M.U.R.D., Serviciului de Ambulanta 

Judetean Bacau, Dispeceratului Unic 

 Municipiul 

BACĂU 
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Integrat si Centrului Judetean de 

Coordonare si Conducere a Interventiei al 

Judetului Bacau 

4. Asociere CL Bacau pentru construire parc 

administativ 

 Municipiul 

BACĂU 

5. Reabilitare Sediu Ambulanta Onesti si 

ateliere mecanic si electric, Spital 

municipal Sf.Ierarh Dr. Luca - proiect in 

asociere cu Municipiul Onesti 

 Municipiul 

ONEȘTI 

6. Reparații capitale, modernizare și 

eficientizare energetică – Spital Municipal 

Sf. Ierarh Dr. Luca Onești. 

 Municipiul 

ONEȘTI 

7. PASAJ RUTIER PE DN11 IN MUN. ONESTI  Municipiul 

ONEȘTI 

8. Reabilitare bloc operator aseptic al 

Spitalului Municipal de Urgență Moinești. 

 Municipiul 

MOINEȘTI 

9. Asociere CL Moinesti - "Restaurare, 

modernizare si dotarea cladirii de 

patrimoniu si transformarea acesteia in 

Muzeu" 

 Municipiul 

MOINEȘTI 

10. Realizarea unor interventie, reabilitare si 

modernizare spatii: Compartiment 

Spalatorie, Bloc alimentar si Centru 

comunitar integrat din cadrul Spitalului 

prof. dr. Eduard Apetrei Buhusi 

 Oraș 

BUHUȘI 

11. Asociere CL Buhusi  Oraș 

BUHUȘI 

12. Asociere CL Tg. Ocna - 3 strazi (SPJD)  Oraș 

TÂRGU 

OCNA 

13. Escapada Zemes Parc   

14. Asociere UAT Corbasca in vederea 

lucrarilor de remediere Zid de sprijin pe DE 

1244 + DE 1372 Km 2+460 -  2+435 

 Corbasca 
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15. Asociere UAT Caiuti - infiintare targ 

saptamanal pentru produse 

agroalimentare si de uz general 

 Căiuți 

16. Asociere UAT Dofteana - Modernizare DC 

131A - pentru 3 km 

 Dofteana 

17. Asociere cu UAT Prajesti si Muzeul Ioan 

Borcea 

 Prăjești 

 

Nr. 

crt 

COFINAȚĂRI CONSILIUL JUDETEAN PT POIM 

APA SI APA UZATA 

Sursa de 

finanțare 
Observații 

1. Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare 

si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul 

Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si 

apa uzata din judetul Bacau, in perioada 2014-

2020 (CRAB) 

POIM Cofinanțări 

2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apa si apa uzata in Judetul Bacau in perioada 

2014-20120 (POIM) 

POIM Cofinanțări 
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6.2. Proiecte instituții subordonate Consiliul Județean Bacău 2021 – 2029 

 

Instituție subordonată: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău 

Nr. 

crt. 
Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1. Servicii comunitare pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi Tg.Ocna Cod SMIS 2014+: 119327 

-proiect în 

implementare 

Programul Operaţional Regional 

2014-2020 Consiliul Judeţean Bacău 

2. Investiţii în servicii sociale comunitare pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi în comuna Tamaşi”, Cod SMIS 

2014+:119325 

-proiect în 

implementare 

Programul Operaţional Regional 

2014-2020 Consiliul Judeţean Bacău 

3. Servicii sociale alternative pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi” Cod SMIS 2014+: 119324 

-proiect în 

implementare 

Programul Operaţional Regional 

2014-2020 Consiliul Judeţean Bacău 

4. Infrastructură socială comuniiară pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi” Cod SMIS 2014+: 119326 

-proiect în 

implementare 

Programul Operaţional Regional 

2014-2020 Consiliul Judeţean Bacău 

5. Furnizare de servicii sociale pentru persoane aduhe cu 

dizabilitati, Cod MySMIS 201-+: 126749 

-proiect în 

implementare 

Programul Operaţional Capital Uman 

2014-2020 Consiliul Judeţean Bacău 

Primăria Moineşti ( partener) 

6. Şanse egale pentru viaţa în comunitate Cod MySMIS 

2014+:130548 

-proiect în 

implementare 

Programul Operaţional Capital Uman 

2014-2020 Consiliul Judeţean Bacău 

Primăria Tamaşi (partener) 

7. Incluziune socială prin servicii sociale în comunhate Cod 

MySMIS 2014+:130549 

-proiect în 

implementare 

Programul Operaţional Capital Uman 

2014-2020 Consiliul Judeţean Bacău 
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8. Suport pentru viaţa independentă în comunitate a 

persoanelor cu dizabilităţi Cod MySMIS 2014+:130550 

-proiect în 

implementare 

Programul Operaţional Capital Uman 

2014-2020 Consiliul Judeţean Bacău 

9. TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor- Program de finanţare. Cod SMIS 2014+: 127169 

-proiect în 

implementare 

Programul Operaţional Capital Uman 

2014-2020 Consiliul Judeţean Bacău 

10. VENUS - împreună pentru o viaţă în siguranţă -proiect în 

implementare 

Programul Operaţional Capital Uman 

2014-2020 Consiliul Judeţean Bacău 

11. România pentru fiecare copil - Asigurarea incluziunii 

sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul 

copiilor celor mai vulnerabili din România 

-proiect în 

implementare 

Granturile Norvegiene în cadrul 

Programului „Dezvoltare locală, 

reducerea sărăciei si creşterea 

incluziunii romilor” 

12. ASIGUR BacĂu şl Vrancea (Aria-de-Servicii-Integrate- 

Guvemate-locai-cu-Respect Bacău şi Vrancea) 

-proiect în 

implementare 

Granturile Norvegiene în cadrul 

Programului „Dezvoltare locală, 

reducerea sărăciei şi creşterea 

incluziunii romilor” 

13. 0 şansă pentru viaţa în comunitate -proiect în 

implementare 

Program de Interes Naţional - 

„Înfiinţarea de servicii sociale de tip 

centre de zi, centre respiro/centre 

de criză şi locuinţe protejate în 

vederea dezinstituţionalizării 

persoanelor cu dizabilităţi aflate în 

instituţii de tip vechi şi pentru 

prevenirea instituţionalizării 

persoanelor cu dizabilităţi din 

comunitate” Consiliul Judetan Bacău 
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14. Alternative comunitare pentru persoane cu dizabilitati -proiect în 

implementare 

Program de Interes Naţional -

„înfiinţarea de servicii sociale de tip 

centre de zi, centre respiro/centre 

de criză şi locuinţe protejate în 

vederea dezinstituţionalizării 

persoanelor cu dizabilităţi aflate în 

instituţii de tip vechi şi pentru 

prevenirea insthuţionalizării 

persoanelor cu dizabilităţi din 

comunitate” Consiliul Judetan Bacău 

15. Sprijin pentru implementarea Convenţiei de la Istanbul 

în România (Centrul de consiliere pentru agresori) 

Solicitant: ANES; DGASPC Bacău -partener 

-proiect în 

implementare 

Mecanismul Financiar Norvegian 

2014-2021 în cadrul Programului de 

justiţie 

16. 
Centrul judeţean ce terapii integrate pentru copilul cu 

dizabilităţiţtulburări din spectru autist) 

Idee de proiect Bugetul Consiliului Judeţean Bacău 

17. Servicii comunitare pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi( centre de zi, centre de recuperare, servicii 

de asistenţă şi sprijin, echipe mobile, centre respiro, 

etc) 

Idee de proiect PNRR -Componenta 13 Reforme 

sociale POIDS -Programul 

Operaţional Incluziune şi Demnitate 

Socială 

18. 
Consolidarea şi dezvoltarea reţelei de asistenţi 

personali profesionişti 

Idee de proiect POIDS -Programul Operaţional 

Incluziune şi Demnitate Socială 

19. Servicii de sprijin pentru a asigura suport decizional 

persoanelor cu dizabilităţi 

Idee de proiect POIDS -Programul Operaţional 

Incluziune şi Demnitate Socială 

20. 
Servicii specializate pentru copilul cu tulburări de 

comportament 

Idee de proiect Bugetul Consiliului Judeţean Bacău 

Programe de Interes Naţional 
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21. 
înfiinţarea unui serviciu de tip respiro pentru copiii cu 

dizabilităti si familiile acestora 

Idee de proiect POIDS -Programul Operaţional 

Incluziune şi Demnitate Socială 

22. Digitalizarea activităţii DGASPC Bacău, inclusiv 

dezvoltarea competenţelor digitale ale angajaţilor 

Idee de proiect PNRR 

Bugetul Consiliului Judeţean Bacău 

23. Eficientizare energetică a clădirilor în care 

funcţionează serviciile sociale 

Idee de proiect PNRR -Componenta 5 -Valul 

Renovării 

Instituție subordonată: COMPLEXUL MUZEAL „IULIAN ANTONESCU” BACĂU 

Nr. 

crt. 
Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1. Cercetare arheologică pe situl arheologic Fulgeriş Proiectul este în 

delurare cu cercetări 

din anii anteriori 

Proiectul necesită 

continuarea cercetărilor 

CJ Bacău 

CJ Bacău AFCN 

2 Organizarea unei rezidenţe artistice, cu invitarea a 10 

artişti contemporani - obiectiv îmbogăţirea patrimoniului 

muzeal cu lucrări de artă contemporană - buget 60.000 

lei/an 

Idee de proiect AFCN 

CJ Bacău 

3 Mari maeştri în patrimoniul Muzeului de Artă Bacău - 

tipărire album de artă cu cele mai valoroase lucrări din 

patrimoniul muzeal, lucrări din care mare parte 

figurează în expoziţia permanentă - buget 120.000/an - 

6-7 ediţii 

Idee de proiect AFCN  

CJ Bacău 
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4 SALOANELE MOLDOVEI, ediţiile 32-39 

Buget mediu / an - 42.500 lei (buget în anii in care la 

Bacău are loc jurizarea şi se editează catalogul - 50.000 

lei buget în anii în care jurizarea şi editerea catalogului 

o fac UAP Republica Moldova - 35.000 lei) 

Proiectul este unul de 

durată, fiind demarat în 

anul 1991. Este necesară 

finanţare pentru 

următoarele ediţii. 

AFCN 

UAP din România  

CJ Bacău  

Primăria Bacău 

Alte surse 

5 Taberele de cercetare aplicată pentru studenţi (Tescani, 

Bogdana) 

Proiecte 

implementate 

CJ Bacău 

6 Reconfigurarea parţială a expoziţiei permanente de 

etnografie 

Proiect implementat CJ Bacău 

7 Digitalizarea Colecţiei Răcăciuni Proiect în derulare Fonduri proprii 

8 Cercetarea picturii vechi de factura populara in judeţul 

Bacău: Catapetesme 

Proiect în derulare Fonduri proprii 

9 Inventarierea documentară şi fotografică a satelor 

băcăuane pe cale de dispariţie. 

Idee de proiect AFCN 

10 Programul minimal de activităţi al CMIABc Programe în derulare 

pentru anul 2022 şi 

proiecte pentru anii 

următori 

Fonduri proprii din bugetul alocat 

activităţii instituţiei 

Instituție subordonată: R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU” BACĂU 

Nr. 

crt. 
Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport 

aerian la Aeroportul International „George Enescu” 

Bacau 

Implementat Programului Operational 

Infrastructura Mare 2014-2020, 

avand ca surse de finanţare, fonduri 
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nerambursabile, buget de stat si 

respectiv buget local 

2 Creşterea capacitatii portante si modernizarea pistei de 

decolare aterizarea si a suprafeţelor de mişcare 

aferente la Aeroportul International „George Enescu” 

Bacau 

În monitorizare Programului Operational 

Infrastructura Mare 2014-2020, 

avand ca surse de finanţare, fonduri 

nerambursabile, buget de stat si 

respectiv buget local 

3 Creşterea gradului de siguranţa si securitate la 

Aeroportul International „George Enescu” Bacau” 

În implementare Programului Operational 

Infrastructura Mare 2014-2020, 

avand ca surse de finanţare, fonduri 

nerambursabile, buget de stat si 

respectiv buget local 

4 Sistem inteligent de management al clădirii Idee de proiect Fonduri nerambursabile, fonduri 

nationale/ local si/sau proprii 

5 Sistem  inteligent de control acces si boarding 

pasageri 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile, fonduri 

nationale/ local si/sau proprii 

6 Dotare Aeroport International George Enescu Bacau cu 

parc panouri fotovoltaice 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile, fonduri 

nationale/ local si/sau proprii 

7 Securitate cibernetica a sistemelor IT si dotarea cu 

echipamente conexe 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile, fonduri 

nationale/ local si/sau proprii 

8 Dotare standuri parcare avioane cu alimentatoare cu 

energie electrica 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile, fonduri 

nationale/ local si/sau proprii 

Instituție subordonată: Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău 
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Nr. 

crt. 
Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1. Modernizarea şi extinderea expoziţiei permanente 

„Ecosisteme” a Muzeului de Stiintele Naturii Bacău  

Idee de proiect Fonduri europene/ bugetul local 

2. Reabilitarea si modernizarea imobilului 

şi a expoziţiei permanente a subunităţii Vivariu 

Se actualizează 

documentaţia 

Fonduri europene/ bugetul local 

3. Reabilitarea imobilului si modernizarea expoziţiei 

permanente a subunităţii Casa Memorială „lon Borcea” 

Racova 

Idee de proiect Fonduri europene/ bugetul local 

4. Digitizarea expoziţiilor Muzeului de Ştiinţele Naturii 

Bacău 

Idee de proiect Fonduri europene/ bugetul local 

5. Popularizarea activităţii instituţiei Complexul Muzeal de 

Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău, inclusiv cu 

utilizarea noilor tehnologii, în scop turistic 

Idee de proiect Fonduri europene/ bugetul local 

6. Evidenţierea obiectivelor culturale prin iluminarea 

arhitecturală a clădirilor Complexului Muzeal de 

Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, Bacău 

Idee de proiect Fonduri europene/ bugetul local 

7. Eficientizarea energetică a imobilului încare se află 

Muzeul de Stiintele Naturii Bacău, prin folosirea de 

materiale prietenoase cu mediul, surse alternative de 

energie, terase verzi. 

Idee de proiect Fonduri europene/ bugetul local 

8. Amenajare şi dotare sală activităţi interactive la Muzeul 

de Ştiinţele Naturii Bacău 

Idee de proiect Fonduri europene/ bugetul local 

9. Holograme la muzeu - prezentarea unor aspecte din Idee de proiect Fonduri europene/ bugetul local 
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expoziţii prin intermediul hologramelor unor mari 

biologi 

10. Signalistică stradală şi panouri informative cu privire la 

locaţiile obiectivelor culturale administrate de 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” 

Idee de proiect Fonduri europene/ bugetul local 

Instituție subordonată: Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont 

Nr. 

crt. 
Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Machete si panouri tactile - infrastructură turistica de 

puncte pietonale autonome 

Idee de proiect  

2 Traducerea si editarea in limba engleză a broşurii 

„Destinaţii turistice in zona montana a judeţului Bacău” 

Idee de proiect  

3 Realizarea bazei Salvamont din Slanic Moldova Idee de proiect  

4 Realizarea prin colaborare cu UAT-uri, de trasee pentru 

ciclismul montan si trasee montane 

Idee de proiect  

Instituție subordonată: Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău 

Nr. 

crt. 
Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Identificarea și atribuirea unui sediu - schimbare 

destinație în Bibliotecă Județeană, recompartimentarea, 

renovarea, reabilitarea și eficientizarea energetică a 

clădirii.  

Proiect în evaluare, 

PNRR C5 „Valul 

renovării” 

CJ, PNRR, alte surse 
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2 Extinderea rețelei de biblioteci publice din județul Bacău 

prin înființarea de biblioteci în toate UAT-urile și 

redeschiderea celor a căror activitate a fost sistată. 

Idee de proiect CJ, UAT-uri, alte surse 

3 Reconversia bibliotecilor în hub-uri de dezvoltare a 

competențelor digitale, prin achiziționarea de mobilier 

și echipamente informatice. 

Idee de proiect CJ, PNRR C7, I17, UAT-uri 

4 Îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale 

comunităților și ale grupurilor marginalizate cu acces 

limitat la internet și la cursuri de formare. 

Idee de proiect PNRR C7, I17, CJ, UAT-uri 

Instituție subordonată: Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău 

Nr. 

crt. 
Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1. Reabilitare si modernizare drum judeţean DJ 241C, 

Valea Mare - limita judeţ Neamţ, km 4+050-6+938 - 

limita judeţ Neamţ - Lipova - limita judeţ Vaslui, km 

9+450-24+110, L = 17,548 km (tronsoanele km 10+400 -

14+927 si km 17+830 - 20+730, L = 7,427km), iudetul 

Bacău 

În implementare 

75,65% 

buget local 

2. Consolidare drum cu zid de sprijin pe DJ 252 Buhoci 

Bibiresti, km 121+630 

În implementare 

83,40% 

buget local 

3. Modernizare DJ 117, km 14+950 -17+000, L=2,05km, 

judeţul Bacau 

În implementare 

62,46% 

buget local 

4. Modernizare DJ 118B, km 5+557 -11+847, Strugari - 

Rachitis, judeţul Bacau 

În implementare 

79,03% 

buget local 
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5. Construire pod pe DJ 243 B la Medeleni, km 62+920 În implementare 

30,64% 

buget local 

6. Modernizare DJ 206B Parava-Radoaia, km 4+650 -

10+516, judeţul Bacau 

În implementare 

24,54% 

buget local 

7. Refacere pod pe DJ 241A km 97+420 afectat de 

fenomenele hidrometeo din mai - iunie 2019 

În implementare 

41,70% 

buget local 

8. Recalibrare albie poduri şi reabilitare poduri pe DJ 241 În implementare 

8,09% 

buget local 

9. Reabilitare si modernizare drum judeţean DJ 119, Bacau 

- Faraoani, km 1+680- km 12+300, judeţul Bacau 

(tronson Sarata - N. Baicescu, km 4+400 - km 10+466), 

jud Bacau 

0,00% buget locai (solicitat finanţare prin 

PNI Anghel Saligny) 

10 Reabilitare si modernizare DJ 123, limita jud Harghita-

Valea Uzului-Dărmănesti-DN 12A km 41+000-62+103, 

judeţul Bacău (sector de drum studiat de la km 44+800 

la km 51+100 pe o lunqime de 6,30 km 

În implementare 

74,88% 

PNDLII 

11. Reabilitare si modernizare DJ 119, km 25+740-27+993 la 

Ciucani, judeţul Bacau 

În implementare 

86,33% 

PNDLII 

12. Reabilitare si modernizare DJ 252C, Tatarasti-Corbasca, 

km 8+022-23+088, jud Bacau 

În implementare 

61,20% 

PNDLII 

13. Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2+370-

17+800, judeţul Bacău 

În implementare 

80,00% 

PNDLII 

14. Regiunea Nord-Est-Axa rutiera strategica 3: Neamt-

Bacau, DJ 207D (limita judeţ Neamţ - Traian - DN 2F, 

În implementare 

62.50% 

POR 2017-2022 
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km 28+000 + 50+254), DJ 241 (limita judeţ Vrancea - 

Podu Turcului - Izvoru Berheciului, km 25+000 + 83+368) 

si DJ 241A (Izvoru Berheciului - Secuieni, km 64+250 + 

78+114) 

15. Modernizare DJ 207F, DN 2F - Săuceşti, km 0+000 - km 

3+254, jud. Bacău 

 solicitat finanţare prin PNI Anghel 

Saliqny 

16 Reabilitare si modernizare DJ 241 A, Roşiori (intersecţie 

cu DJ 241C) - Pădureni (intersecţie cu DJ 159), km 

92+019 - km 97+424, jud. Bacău 

 solicitat finanţare prin PNI Anghel 

Saliqny 

17. Reabilitare si modernizare DJ 241C, Valea Mare - 

lim.jud. Neamţ, km 4+050 -km 6+938 - lim. Judeţ 

Neamţ - Lipova - lim. Judeţ Vaslui, km 9+450 - km 

24+110, L=17,548 km, jud. Bacău (tronsoanele km 

4+050 - km 6+938, km 9+450 - km 10+400 si km 20+730 - 

km 24+110) 

 solicitat finanţare prin PNI Anghel 

Saligny 

18. Modernizare DJ 117B Scariga (intersectie DJ117) - 

Poiana - Helegiu (intersectie DN11), tronson Poiana - 

Helegiu, jud. Bacau 

 Buget local 

19 Modernizare DJ 123, km 41+000 - 44+800, lim. jud. 

Harghita - Valea Uzului 

 Buget local 

20. Reabilitare si modernizare DJ 119, km 14+300 -25+740, 

Faraoani- Cleja - Ciucani, jud. Bacau 

 Buget local 

21. Reabilitare si modernizare DJ 159, Dămieneşti - lim. 

Jud. Neamţ, km 31+115 - km 36+400, jud. Bacău 

 solicitat finanţare prin PNI Anghel 

Saligny 
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22. Modernizare DJ 252B, Gioseni - Pânceşti, km 18+700 - 

km 30+100, judeţul Bacău 

 solicitat finanţare prin PNI Anghel 

Saligny 

23. Reabilitare si modernizare DJ 119D de ia km 0+000 

(intersectia cu DN 2) la km 14+639 (intersectia cu DJ 

206B) L=14,639 km; DJ 206B de la km 2+547 (intersectia 

cu DJ 119D) ia km 12+116 (intersectia cu DJ 119) L= 

9,569 km; DJ 119 de (a km 34+603 (intersectia cu DJ 

206B) la km 51+726 (intersectia cu DN 11 A) L= 17,123 

km 

Idee de proiect Propuneri POR 2021-2027 

24. Reabilitare si modernizare DJ 252D de la km 0+000 

(Intersectia cu DN 2) la km 6+339 (intersectia cu DJ 252 

B) L= 6,339 km; DJ 252B de la km 0+000 (intersectia cu 

DJ 252) la km 30+219 (intersectia cu DJ 252 C) L= 

30,219 km; DJ 252 de la km 125+761 (intersectie cu DJ 

252B la Buhoci) la km 130,186 (intersectia DN 2F) L- 

4,425 km, documentaţii tehnico-economice si cheltuieli 

conexe 

Idee de proiect Propuneri POR 2021-2027 

25. Reabilitare si modernizare DJ 252 E de la km 0+000 

(Intersectia cu DN 2) la km 5+011 (intersectia cu DJ 252 

C) L= 5,011 km; DJ 252C de la km 26+929 (intersectia cu 

DJ 252 E) la km 27+774 (intersectia cu DJ 252 B) L= 

0,845 km; DJ 252B de la km 30+219 (intersectia cu DJ 

252 C) la km 38+962 intersectia cu DJ 252 L= 8,743; DJ 

252 de la km 100+584 (intersectia cu DJ 252B) Ia km 

Idee de proiect Propuneri POR 2021-2027 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 272 

 

111+192 (intersectia cu DJ 243B) L = 10,608 km; DJ 243 

B de Ia km 56+161 (intersectie cu DJ 241 A) 

Instituție subordonată: Spitalul Județean de Urgență Bacău 

Nr. 

crt. 
Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1. R.K., modernizare, dotare Bloc Operator(Sali de 

operatii), construire scara exterioara si spatii tehnice 

Idee de proiect CJ Bacău, M.S., SJU 

 

2. Lucrari R.K. Pediatrie corp A si B la SJU Bacau ( etapa I – 

Lucrari de RK, consolidare si modernizare; etapa II – 

extindere Bloc Operator etaj I corp B, amenajare si 

extindere ATI, etaj II, corp B, constructive lift de targa 

Bloc Operator – ATI, amenajare spatii de recreere si 

joaca pacienti terasa corp B) 

Idee de proiect CJ Bacău 

 

3. R.K. centrala termica, inlocuire utilaje si retele termice Idee de proiect CJ Bacău 

4. Lucrări de extindere și dotare Serviciul de Anatomie 

Patologică 

Idee de proiect CJ Bacău 

5. RK și reabilitare sectie Gastroenterologie Idee de proiect CJ Bacău 

6. Extindere și modernizare Stație de recepție și stocare 

temporară deșeuri medicale 

Idee de proiect CJ Bacău 

7. Lucrari de modernizare, securizare si extindere retea 

sistem informatic 

Idee de proiect CJ Bacău 

8. R.K. cladire sectie Oftalmologie Idee de proiect CJ Bacău 
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9. RK, reabilitare pavilion administrative în vederea 

schimbarii destinatiei in cladire creșă 

Idee de proiect CJ Bacău 

10. RK ateliere tehnice si schimbare destinatie in cladire 

imagistica medicala 

Idee de proiect CJ Bacău, PNNR 

11. Construire centru paleative si recuperare pediatrica Idee de proiect CJ Bacău, PNNR 
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6.3. Proiecte UAT-urile din județul Bacău 2021 - 2027 

UAT Municipiul Bacău 

Nr.crt. Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1. Sistem de management al traficului pentru prioritizarea 

coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu 

bicicleta 

ȋn implementare POR 4.1 

2. Modernizarea staţiilor de transport public ȋn implementare POR 4.1 

3. Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – 

Aeroport 
ȋn implementare POR 4.1 

4. Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara 

Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc 

Industrial (CFR) 

ȋn implementare POR 4.1 

5. Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - 

Stadion - Bazin de Înot - Universitatea „Vasile 

Alecsandri” (Traseul tineretului și sportului) 

ȋn implementare POR 4.1 

6. Traseu pentru biciclete - semicircular – Mioriţei ȋn implementare POR 4.1 

7. (Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe 

modelul „zonă rezidențială” (“home-zone”) 
ȋn implementare POR 4.1 

8. Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru – 

Șerbănești 
ȋn implementare POR 4.1 

9. Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: 

Centru - Insula de agrement 
ȋn implementare POR 4.1 

10. Modernizare și reabilitare Creşa nr. 3 ȋn implementare POR 4.4 
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11. Modernizare și reabilitare Creşa nr. 9 ȋn implementare POR 4.4 

12. Modernizare și reabilitare Colegiul Grigore Antipa ȋn implementare POR 4.5 

13. Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de 

Comunicații N.V. Karpen 
ȋn implementare POR 4.5 

14. Crearea unei infrastructuri suport de incubare a 

afacerilor - „Hub pentru tineret” Cinema Orizont 
ȋn implementare POR 2.1B 

15. Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor 

ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau 
ȋn implementare POR 8.1A 

16. Implementarea unei platforme informatice cu 

componente back-office si front-office ca masura de 

simplificare administrativa si optimizare a furnizarii 

serviciilor pentru cetateni la nivelul Municipiului 

ȋn implementare 
POCA 

CP10 

17. REFORMA - Investitii pentru cresterea capacitatii 

institutionale si eficienta serviciilor administratiei 

publice locale  

ȋn implementare 
POCA 

CP13 

18. Dezvoltare anteprescolara prin educație ȋn implementare POCU 

19. Primii pasi spre educatie ȋn implementare POCU 

20. Educaţie digitală în învăţământul preuniversitar din 

Municipiul Bacău 
ȋn implementare POC/882/2/4 

21. Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 in Municipiul Bacau 
ȋn implementare POIM/882/2/4 

22. TechRevolution finalizat 2014-2020 URBACT III 

23. TechRevolution finalizat 2014-2020 WIFI4EU 
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24. Fazarea proiectului Retehnologizarea Sistemului de 

Termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării 

la normele de protecția mediului 

ȋn implementare POIM 

25. Platforma integrata pentru Digitalizarea si 

Automatizarea Proceselor din Administratia Publica - 

servicii de pregatire a documentatiei pentru elaborare 

aplicatie obtinere finantare 

propus POR 2.2 

26. Modernizare si reabilitare ansamblu cladiri (Baza), 

strada Constantei nr.2 - documentatie cadastrala, taxe 

OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, SF/DALI, studii 

topo, geo, doc CU., avize, acorduri, taxe etc. 

propus 

PNRR C10.3 

27. Cresterea eficientei energetice a "Colegiului National de 

Arta George Apostu" 

propus 
POR 3.2 

28. Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale 

„Alecu Russo", Municipiul Bacau- expertiza tehnica, 

DALI, audit energetic, cerere de finantare, 

documentatie cadastrala, taxe OCPI, studii geo, topo, 

doc.CU, avize, acorduri, taxe etc. 

propus 

AFM 

29. Dezvoltarea unui Campus Scolar Invatamantul 

Profesional si Tehnic in sistem dual - doc. cadastrale, 

doc CU, expertiza tehnica, audit energetic, SF/DALI, 

taxe, avize, acorduri etc. 

propus 

PNRR C15.6 

30. Reabilitarea si modernizarea ansamblului „Hotel 

Central" si Teatrul Bacovia" 

propus 
POR 7.2 
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31. Amenajare maluri Lacul Bacau (etapa I+II) - expertiza 

tehnica, DALI/SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, 

acorduri, taxe etc. 

propus 

PNRR C10.1.2 

32. Reabilitare si modernizare Baza Sportiva "Lucretiu 

Avram" - DALI, expertiza tehnica, audit energetic, 

doc.cadastrala, taxe OCPI, studii topo, geo, doc.CU, 

avize, acorduri, taxe etc. 

propus 

POR 7.2 

33. Dotare laboratoare de informatica la toate liceele de 

profil tehnic 

propus 
PNRR C15.13 

34. Dotarea atelierelor din invatamantul cu profil tehnic propus PNRR C15.14 

35. Reabilitare Clădire Dispensar medical nr.10-Str. 

Republicii nr. 64 

propus 
POR  3.2 

36. Reabilitare Clădire Dispensar medical nr.14,15,17-Str. 

Bicaz nr. 7-9 

propus 
POR  3.2 

37. Reabilitare Clădire Dispensar medical nr.19-Str. Mihai 

Eminescu nr. 28A 

propus 
POR  3.2 

38. Reabilitare Clădire Dispensar medical nr.2-Str. Ozanei 

nr. 7A 

propus 
POR  3.2 

39. Reabilitare Clădire Dispensar medical nr.4,16-Str. Martir 

Horia nr. 1 

propus 
POR  3.2 

40. Reabilitare Clădire Dispensar medical nr. 6-Str. 

Tecuciului nr. 1 

propus 
POR  3.2 

41. Reabilitare Clădire Dispensar medical nr.7,11,12 -Str. 

Miron Costin nr. 70 

propus 
POR  3.2 
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42. Reabilitare Clădire Dispensar medical nr. 8,9-str. Pictor 

Andreescu nr. 5 

propus 
POR  3.2 

43. Construire Spitalul Municipal Bacau propus PNRR C12 I2.2 

44. Modernizare, reabilitare, consolidare si extindere cladiri 

Spital pavilioane tuberculoza si pneumologie - 

documentatie cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, 

studiu SF, DALI alte taxe 

propus 

POS 

45. Reabilitare si modernizare Parc Cancicov - doc. 

cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, studii topo, geo, avize, 

acorduri, aplicatie finantare 

propus 

POR 7.2 , POR 3.7 

46. Reabilitare si modernizare Parc Gheraiesti - doc. 

cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, studii topo, geo, avize, 

acorduri, aplicatie finantare 

propus 

POR 7.2,  POR 3.7 

47. 
Reabilitare cladire biblioteca 

propus PNRR C5.1.4, POR 7.2 

Ambasada Americii 

48. 
Reabilitare Casa Rafaila 

propus PNRR C5.1.4, POR 7.2 

Ambasada Americii 

49. Amenajare Parc de agrement Zona Bicaz - Chimiei - 

Izvoare  

propus 
POR 7.2, POR 3.7 

50. Reabilitare si modernizare Cresa nr. 4 propus POR 6.1 

51. Reabilitare si modernizare Cresa nr. 6 propus POR 6.1 

52. 
Construire cresa cartier Aviatori 

propus PNRR C15.1 

POR 6.1 
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53. Construire Cresa pentru 110 locuri, in Calea Romanului 

nr.144, Municipiul Bacau - doc. cadastrala, taxe OCPI, 

extras de carte funciara actualizat, studiu topo, geo, 

doc.CU, avize, acorduri, taxe etc. 

propus 

CNI 

54. Construire de locuinte pentru tineri propus PNRR C10.2 

55. Reabilitare termica cladiri rezidentiale  propus PNRR C5.1,POR 3.2 

56. Dezvoltarea sistemului de management integrat al 

deseurilor, prin introducerea unui sistem de 

supraveghere video a punctelor de colectare 

propus 

PNRR C3.1.3, PODD 

57. Construire Parc Industrial, sir. Poligonului - LTE si 

lnfrastructurn Rutiera - doc cadastrale, taxe OCPI, SF. 

avize, acorduri, taxe,  

propus 

 

58. Construire platforme subterane pentru colectarea 

selecliva a deseurilor urbane si instalarea de sisteme 

inteligente de colectare selecliva a deseurilor stradale - 

SF/DALI, studii topo, geo, coc.CU, avize. acorduri. alte 

taxe  

propus 

PNRR 3.1B 

59. Analiza influenta areal urban asupra sitului Natura 2000 propus LIFE 

60. Centrala de cogenerare hibrida 

(Suplimentare surse producere energie electrice in 

SACET) 

propus 
PNRR  C6.3, PODD, 

Termoficare 

61. Modernizare CAF 100 Gcal/h pentru conformarea la 

normele actuale de mediu (Inlocuire 6 arzatoare, sistem 

monitorizare mediu, schimbator in placi) 

propus 

Termoficare 
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62. Reabilitare retele termice primare - etapa a II-a 

(16,6 km) 

propus 
PODD,Termoficare 

63. Reabilitarea retelelor termice de transport pentru 

cresterea eficientei energetice a sistemului centralizat 

de termoficare din Municipiul Bacau 

propus 

POIM 7.1 

64. Retehnologizarea sistemului de termoficare din 

Municipiul Bacau, in vederea conformarii la normele de 

protectia mediului, privind emisiile poluante in aer si 

pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura 

urbana, aplicatie POIM fazat 

propus 

POIM 7.1 

65. Realizare proiect pilot integrat pentru producere 

energie electrica si termica pentru sistemul de incalzire 

centralizat cu instalatii de producere si depozitare a 

hidrogenului din surse regenerabile - asistenta tehnica 

pentru elaborare tema proiectare si documentatie 

atribuire SPF 

propus 

PNNR C6.3 

66. Reabilitare si modernizare pasaj gara propus PNRR C10.1.4, POR  4.2 

67. Construire centura urbana - Depoului -  Gheraiesti propus POR 5.1 

68. Pasaj subteran cale ferata  propus POR 5.1 

69. Innoirea parcului auto de transport public cu mijloace 

nepoluante  

propus 
PNRR C10.1.2, POR 4.1 

70. Dezvoltarea infrastructurii de statii de reincarcare 

pentru vehicule electrice din Municipiul Bacau 

propus 
AFM 
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71. Ameliorarea conectivitatii intre Bacau si Letea Veche 

prin crearea unei legaturi rutiere (inclusiv pietonale si 

ciclabile) intre Str. Milcov si retea stradala Letea Veche 

- studii de teren, taxe OCPI, documentatie cadastrala 

propus 

POT 

72. Parcare str. 9 Mai - Bdul Unirii - Resistematizare - 

documentatie cadastrala, SF, taxe OCPI, studii topo, 

geo, doc. CU, avize, acorduri, alte taxe, intocmire tema 

de proiectare 

propus 

POR 4.2 

73. Parcare colectiva rezidentiala de tip „smart parking”  

in cartierul Bistrita Lac - Resistematizare - 

documentatie cadastrala, SF, taxe OCPI, studii topo, 

geo. doc. CU, avize, acorduri, alte taxe. întocmire 

tema de proiectare 

propus 

POR 4.2 

74. Reabilitare si modernizare Strada Ciresoaiei - Intocmirea 

cerere de finantare, SF/DALI, expertiza tehnica, studii 

topo, geo, documentatie cadastrala , taxe avize, 

acorduri etc. 

propus 

GAL 

75. Construire si extindere sisteme de alimentare cu apa, 

canalizare menajera si canalizare pluviala in Municipiul 

Bacau 

propus 

GAL 

76. Modernizare strazi neamenajate in Municipiul Bacau propus PNI 

77. Sistem de gestiune al parcarilor propus PNI, PNRR C10.1.2,POR 4.2 

UAT Municipiul Onești 

Nr.crt. Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 
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1. Centru de Afaceri în Municipiul Oneşti necesar FN 

2. Amenajare Pistă pentru Biciclişti necesar FN 

3. Extindere Reţea de Canalizare în Cartierul Borzeşti  realizat FN 

4. Extindere Reţea de Canalizare în Cartierul Slobozia  in implementare FN 

5. Apărare de Maluri pe Râul Caşin în Municipiul Oneşti necesar FN 

6. Modernizare Reţea de Alimentare Cu Apă în Municipiul 

Oneşti 
in implementare 

FN 

7. Realizarea Celei de a Doua Surse de Apă Potabilă a 

Municipiului Oneşti 
în implementare 

FN 

8. Modernizare Staţia de Tratare a Apei Cuciur  in implementare FN 

9. Apărare de Maluri pe Râul Trotuş în Municipiul Oneşti  realizat BL 

10. Reabilitarea Termică a Locuinţelor din Municipiul Oneşti  in implementare FN 

11. Reabilitarea Termică a Obiectivelor Sociale din 

Municipiului Oneşti 
in implementare 

BL+FN 

12. Amenajarea Trotuarelor din Cartierul Borzeşti al 

Municipiului Oneşti 
in implementare 

FN+BL 

13. Modernizarea Străzilor în Cartierele: Slobozia, Borzeşti, 

Cuciur, 6 Martie, Buhoci, Precum și Alte Străzi din 

Municipiul Oneşti 

în implementare 

FN+BL 

14. Pasaj pe  DN 11  In Municipiul Onesti in implementare FN+BL 

15. Reabilitare Strada Industriilor din Municipiul Oneşti in implementare FN+BL 

16. Montare Indicatoare Rutiere și Plăcuţe de Identificare a 

Străzilor și Imobilelor în Municipiul Oneşti  
in implementare 

FN+BL 

17. Realizare Parcări în Municipiul Oneşti in implementare FN+BL 
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18. Reabilitarea Parcărilor Degradate în Municipiul Oneşti in implementare FN+BL 

19. Punte Peste Râul Oituz în Cartierul 6 Martie realizat BL 

20. Extindere La 4 Benzi a Podului Peste Râul Trotuş în 

Municipiul Oneşti 
necesar 

BL+FN 

21. Realizare Varianta Ocolitoare a Municipiului Oneşti necesar BL+FN 

22. Construire 100 de Apartamente pentru Tineri  in implementare BL+FN 

23. Reabilitarea Spitalului Municipal Oneşti in implementare BL+FN 

24. Modernizare şcolile:   Colegiul Tehnic „Petru Poni” in implementare BL+FN 

25. Modernizare Grădiniţe Cu Program Prelungit in implementare BL+FN 

26. Dotare Infrastructura Ambulatoriu La Spitalul Municipal 

Sf. Ierarh Dr. Luca Onesti 
necesar 

BL+FN 

27. Centru de Paleatie   în Municipiul Oneşti  necesar BL 

28. Zona de Agrement „Belci” în Municipiul Oneşti necesar FN 

29. Zona de Agrement  Cartier Slobozia  în Municipiul Oneşti necesar BL 

30. Zona de Agrement „Perchiu” în Municipiul Oneşti necesar BL 

31. Amenajare Patinoar Municipiul Oneşti necesar BL+FN 

32. Complex Acvatic La Strandul Municipal Onesti necesar BL+FN 

33. Amenajare Zona de Promenadă „Caşin”  in implementare BL+FN 

34. Îmbunătăţire Aspect Scuaruri (Zona Verde) necesar BL+FN 

35. Modernizarea Pieţei Casei de Cultură a Municipiului 

Oneşti 
in implementare 

BL+FN 

36. Reabilitarea Fântânilor Arteziene din Municipiul Oneşti in implementare BL+FN 

37. Amenajarea  Unor Terenuri de Baschet în Incinta 

Blocurilor  
necesar 

BL 
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38. Reabilitarea Minihotelului de La Baza Sportiva a 

Municipiului Onesti 
in implementare 

BL+FN 

39. Modernizare Complex „Biserica Lui Ștefan Cel Mare și 

Sfânt” din Borzeşti 
necesar 

BL 

40. Realizare Cimitir Nou în Municipiul Oneşti in implementare BL 

41. Modernizare Capelă „Red” în Municipiul Oneşti  necesar BL 

42. Înlocuire Mobilier Urban în Municipiul Oneşti in implementare BL+FN 

43. Reabilitare Termica Si Completarea Sistemului Clasic de 

Incalzire Cu Panouri Solare La Piata Agroalimentara 

Onesti 

necesar 

BL+FN 

44. Reabilitare Școală Gimnazială „Sfântul Voievod Ştefan 

Cel Mare”, din Municipiul Onești 
in implementare 

BL+FN 

45. Reabilitare Școală Gimnazială Nr. 1, din Municipiul 

Onești 
in implementare 

BL+FN 

46. Reabilitare Școală Gimnazială „Ghiță Mocanu”, din 

Municipiul Onești 
in implementare 

BL+FN 

47. Reabilitare Colegiul Sportiv „Nadia Comaneci”, din 

Municipiul Onesti 
in implementare 

BL+FN 

48. Cresterea Eficientei Energetice a Gradinitei ,Magnolia” 

din Municipiul Onesti 
in implementare 

BL+FN 

49. Reabilitare Calea Adjudului din Municipiul Oneşti in implementare BL+FN 

50. Modernizare „Bazar” în Municipiul Oneşti necesar BL+FN 

51. Repararea Podului de Beton Armat de Peste Râul Trotuş, 

în Municipiul Oneşti 
realizat 

BL+FN 
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52. Reabilitarea Termică a Blocului din Strada Libertatii Nr. 

1, Municipiului Oneşti 
in implementare 

BL+FN 

53. Modernizare Sectile: Medicina Interna, Neurologie Si Orl- 

Oftalmologie , Spitalul Municipal Onesti 
realizat 

BL+BS 

54. Extindere Retea de Iluminat Public In Municipiul Onesti in implementare BL+FN 

55. Alimentarea Cu Energie Electrica – Stalpi de Iluminat In 

Municipiul Onesti 
realizat 

BL 

56. Reabilitarea Urbana a Zonei de Est a Municipiului Onesti in implementare BL+FN 

57. Modernizarea Infrastructurii din Zona Orizont, Municipiul 

Onesti 
in implementare 

BL+FN 

58. Realizare Canalizare Strada Redului , Vasile Alecsandri , 

Eternitatii, Municipiul Onesti 
in implementare 

BL+FN 

59. Sprijinirea Masurilor Referitoare La Prevenirea Coruptiei 

La Nivelul Primariei Municipiului Onesti 
in implementare 

BL+FN 

60. Reabilitare Termica Biblioteca Municipala ,Radu R. 

Rosetti” , Onesti 
in implementare 

BL+FN 

61. Modernizare Strazi In Cartierele Slobozia Si Belci, Etapa 

I- Cartier Belci, Municipiul Onesti 
realizat 

BL+FN 

62. Modernizarea Cinematografului , Oituz”, Municipiul 

Onesti 
in implementare 

BL+FN 

63. Modernizare Strazi  In Municipiul Onesti necesar BL+FN 

64. Reactualizarea Planului Urbanistic General al 

Municipiului Onești 
in implementare 

BL+FN 
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65. Soluționarea Colectării Si Depozitării Ecologice a 

Deşeurilor Menajere 
realizat 

BL+FN 

66. Reabilitarea Rețelelor de Apă și Canalizare din 

Municipiul Oneşti și Extinderea Acestora Astfel Încât Să 

Fie Asigurată Alimentarea Cu Apă a Tuturor Locuitorilor, 

Eșalonat 

in implementare 

BL+FN 

67. Modernizarea Unor Străzi în Cartierele Orizont și Malu, 

MUNICIPIUL ONESTI 
in implementare 

BL+FN 

68. Modernizarea Strazii Redului  , Municipiul Onesti necesar BL+FN 

69. Construirea Unei Stații de Epurare a Municipiului Onești in implementare BL+FN 

70. Realizarea Unui Parc Industrial necesar BL+FN 

71. Regenerarea Urbană a Zonelor Centrale și Periferice, 

Prin Modernizarea Trotuarelor, a Spațiilor de Circulație 

Pietonală, Prin Realizarea de Parcaje 

necesar 

BL+FN 

72. Realizarea și Modernizarea Spațiilor de Joacă pentru 

Copii 
realizat 

BL 

73. Extinderea Rețelelor de Gaze Naturale în Toate 

Cartierele Orașului 
necesar 

BL+FN 

74. Remodelarea Zonei Comerciale din Cadrul Pieței 

Agroalimentare Onești și din Împrejurimile Acesteia, 

Inclusiv Bazarul și Oborul Săptămânal 

necesar 

BL+FN 

75. Amenajarea Cursului de Apă - Pârăul Cașin necesar BL+FN 

76. Reparatii La Sălile de Sport de La Colegiul National 

„Dimitrie Cantemir”,  
in implementare 

BL 
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77. Reabilitarea Parcului Sportiv Municipal Onești și Dotarea 

Acestuia, Respectiv a Stadionului  de Handball, a 

Terenurilor de Tenis,  a Acceselor Carosabile  

in implementare 

BL+FN 

78. Reabilitarea Termică a Unor Unități de Învățământ 

Preşcolar din Municipiu, Inclusiv Montarea de Panouri 

Solare 

necesar 

BL+FN 

79. Reabilitarea Termica a Cladirii Maternitate din Cadrul 

Spitalului Municipal ,Sf. Ierarh Dr. Luca” Oneşti 
necesar 

BL+FN 

80. Amenajarea Incintei Bisericii Ortodoxe „Sf. Maria 

Magdalena” și Continuare Pictura Interioară 
necesar 

BL 

81. Achiziționarea și Punerea La Dispoziția Investitorilor, în 

Condițiile Legii a Unor Suprafețe de Teren Aparţinând 

Domeniului Privat 

necesar 

BL+FN 

82. Modernizarea Casei de Cultură din Municipiul Onesti necesar BL+FN 

83. Microhidrocentrala „Belci”, Municipiul Onesti, - Etapa I 

– Încheierea Unui Parteneriat Public - Privat 
necesar 

BL+FN 

84. Optimizarea Proceselor Orientate Catre Cetateni in implementare BL+FN 

85. Solutii Informatice Integrate pentru Pentru Simplificarea 

Procedurilor Administrative Si Reducerea Birocratiei La 

Nivelul Municipiului Onesti 

Realizat 

BL+FN 

86. Achizitie Echipamente IT pentru Unitatile de Invatamant 

din Municipiul Onesti 
necesar 

BL+FN 

87. Modernizare Stadion Energia, In Municipiul Onesti in implementare BL+FN 
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88. Planificare Strategică și Management Performant La 

Nivelul Primăriei Mun.Onesti 
in implementare 

BL+FN 

89. Reducerea Consumului Energetic Prin Inlocuirea 

Corpurilor de Iluminat 
necesar 

BL+FN 

90. Achizitie autovehicule  ce vor utiliza drept combustibil 

hidrogen, pentru Municipiul Onești 
necesar 

BL+FN 

91. Parc de Panouri Fotovoltaice In Zona OBOR, Municipiul 

Onesti 
necesar 

BL+FN 

92. Cresa Medie  In Strada Victor  Babes , Municipiul Onesti, 

Judetul Bacau 
necesar 

BL+FN 

93. Statii de incarcare electrice in Municipiul Onesti necesar BL+FN 

94. Reabilitare Gradinita Nr. 9, Municipiul Onesti necesar BL+FN 

95. Construire bloc operator  in cadrul spitalului Municipal 

Sf. Ierarh Dr. Luca, în Municipiul Onesti 
necesar 

BL+FN 

96. Reabilitare corp infectioase si psihiatrie Spitalul Sf. 

Ierarh Dr. Luca Onesti 
necesar 

BL+FN 

97. Imbunatatirea capacitatii de raspuns la criza Covid19 

prin lucrari specifice la instalatiile de fluide medicale și 

electrice in cadrul Spitalului Sf. Ierarh Dr. Luca ,Onesti 

necesar 

BL+FN 

UAT Municipiul Moinești 

Nr.crt. Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1. Reabilitare termica imobile colegiul tehnic „Grigore 

Cobalcescu” 
În implementare POR 2014-2020 
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2. Reabilitare termica cladire str. V. Alecsandri, nr. 52-

Sediul Directiei de Asistenta Sociala din municipiul 

Moinesti (redepunere) 

În implementare POR 2014-2020 

3. Dotarea ambulatoriului spitalului Municipal de Urgenta 

Moinesti 
În implementare POR 2014-2020 

4 Infrastructură socială comunitară pentru persoane 

adulte cu dizabilități 
În implementare POR 2014-2020 

5 Furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu 

dizabilitati 
În implementare POCU 2014-2020 

6 Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata 

in zona centrala a Municipiului Moinesti 
În implementare POCU 2014-2020 

7 Extindere retea de piste de biciclete si reamenajarea 

trotuarelor pe str. Mihai Eminescu, George Cosbuc si str. 

Capitan Zaganescu din municipiul Moinesti - cod SMIS 

122080 

În implementare POCU 2014-2020 

8 Dotarea elevilor din municipiul Moinesti cu tablete 

scolare pentru desfasurarea in bune conditii a 

activitatilor didactice in contextul pandemiei de COVID-

19 

În implementare POCU 2014-2020  

9 Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregatirea de 

proiecte finantate din perioada de programare 2021-

2027 

În implementare POAT 2014-2020 

10 Eficientizarea sistemului de iluminat public stadal în 

mun. Moinesti  
În implementare AFM 
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11 
Extindere spații de spitalizare – Spitalul Municipal de 

Urgență Moinești, județul Bacău 
În implementare CNI 

12 Amenajare Piata Centrala Lucacesti În implementare CNI 

13 Construire bazin de inot didactic str. G. Cosbuc, nr. 21A În implementare CNI 

14 Reabilitare termica imobile Scoala „George Enescu” Finalizat POR 2014-2020 

15 
Consolidarea capacitatii UAT Municipiul Moinesti de 

gestionare a crizei sanitare - COVID – 19- cod SMIS 140000 

Finalizat 
POR 2014-2020 

16 Reabilitare Școala Gimnazială Alexandru Sever Finalizat PNDL  

17 

Consolidare, reabilitare, modernizare și dotare cu 

echipamente didactice și echipamente IT a Școlii 

Generale Ștefan Luchian cu clasele I-VIII 

Finalizat 

PNDL 

18 Construire Gradinită cu program normal, nr. 9, Moinesti Finalizat POR 2014-2020 

19 Extinderea rețelelor de alimentare cu gaze Idee de proiect 
Buget local, PNRR, PNS, 

CNI, PODD, AFM 

20 Extinderea rețelelor de alimentare cu energie electrică Idee de proiect 

Buget local, PNRR, PNS 

2021-2027, CNI, PODD, 

AFM, POR P5 

21 
Extinderea / Modernizarea rețelelor de alimentare cu 

apă 
Idee de proiect 

Buget local, PNRR, Anghel 

Saligny, CNI, PODD, AFM 

22 
Extinderea/ Modernizarea rețelelor de canalizare 

pluvială  
Idee de proiect 

Buget local; PNS 2021 - 

2027, PNDL, CNI, PNRR 

23 
Extindere rețea de apă și canalizare pe Strada Avram 

Iancu 
Idee de proiect 

Buget local, PNRR, Anghel 

Saligny, CNI, PODD, AFM 
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24 Reabilitarea și consolidarea podurilor și podețelor situate 

în municipiul Moinești 
Cerere de finanțare 

Buget local; POT; CNI; AFM; 

POR P4, PNI Anghel Saligny  

25 
Reabilitarea străzilor din municipiul Moinești  Idee de proiect 

Buget local; PNS 2021 - 

2027; AFM; PNDL; POR P4 

26 
Diversificarea mobilității urbane în municipiul Moinești 

SF si PTh in curs de 

elaborare prin POAT 
POR P4, Buget local 

27 Reabilitare infrastructură rutieră str. Dezbenzinării și 

Ștefan Luchian 
Cerere de finanțare 

POR P4, POR P5; Buget 

local 

28 Eficientizarea sistemului de iluminat public municipal 

prin utilizarea corpurilor de iluminat cu LED-uri și a unui 

sistem de telegestiune 

DALI Buget local, AFM, POR P3 

29 Implementarea unui sistem de management al traficului 

- semaforizare și supraveghere video 
Idee de proiect POR P4; POR P7 

30 Îmbunătățirea conectivității între zonele urbane la 

nivelul municipiului Moinești prin modernizarea străzilor 

care se suprapun cu transportul public 

Idee de proiect POR P4, Buget local 

31 Reconfigurarea intersecțiilor: Str. Tudor Vladimirescu - 

Atelierelor - DJ 117 și Str Tudor Vladimirescu - 

Atelierelor - Lunca 

Idee de proiect POR P4, Buget local 

32 Amenajare parcare colectivă multietajată - tip smart 

parking, în punctele terminus ale liniilor de transport în 

comun 

Idee de proiect 
Buget local, PODD, POR P4, 

Alte surse 

33 Înlocuirea a 7 microbuze cu normă de poluare NE, E1 şi 

E2 cu microbuze care folosesc combustibili 
Idee de proiect POR P4, Buget local 
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neconvenţionali (GNC, GPL, autobuze hibride, autobuze 

cu pile de combustie, sau minim E5) 

34 Echipare mijloacelor de transport în comun cu contoare 

de măsurare a consumului de carburant şi cu senzori de 

măsurare a presiunii în pneuri 

Idee de proiect POR P4, Buget local 

35 Achiziție autobuze/microbuze electrice  Idee de proiect POR P4, PNRR, Buget local 

36 
Reabilitarea străzii Avram Iancu DALI 

POR P4, PNRR, CNI, Buget 

local 

37 Amenajarea de trotuare și piste de biciclete pe traseul 

Găzărie – Str. Atelierelor - ieșirea spre Comănești, de-a 

lungul DN2G 

Idee de proiect POR P4, Buget local 

38 Înființarea unui traseu pietonal și piste de biciclete 

pentru conectarea zonelor verzi și a unităților de 

învățământ în Moinești, inclusiv pistă velo în Parcul Băi 

Idee de proiect 

Buget local; PNDL; PNS 

2021 - 2027; POR P3, POR 

P4 

39 
Înființare autogară Idee de proiect 

POR P4; POR P5; Buget 

local 

40 Promovarea transportului electric prin amplasarea de 

puncte de alimentare pentru mașinile electrice și hibride 
Idee de proiect POR P4, Buget local 

41 Amenajarea pistei de biciclete pe Str. Mihai Eminescu - 

Str. G. Coșbuc și conexiunea cu banda ciclabilă existentă 

pe Str. Capital Zăgănescu, prelungirea pistei de biciclete  

Idee de proiect POR P4, Buget local 

42 Campanii de informare a cetăţenilor pe tema utilizării 

transportului public local şi a mijloacelor de transport 

nepoluante 

Idee de proiect Buget local 
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43 Training ECO-DRIVE pentru şoferii care operează flota 

municipală şi transportul public 
Idee de proiect Buget local 

44 Amenajare Stație CF (gară) Idee de proiect POR P5; Buget local 

45 Îmbunătățirea accesibilității zonei centrale pentru 

locuitorii cartierului Micleasca, prin amenajarea de alei 

pietonale, piste de biciclete și pasarelă pietonală - velo 

(Zona Gării) 

Idee de proiect POR P3, POR P4 

46 
Reabilitare parcări auto Idee de proiect 

Buget local, AFM, POR P4, 

POR P7 

47 Reabilitarea / modernizarea / extinderea zone verzi 

neamenajate, terenuri abandonate/ degradate, zone 

pietonale şi comerciale, inclusiv restructurarea spațiilor 

verzi din perimetrul locuințelor colective 

Fișă de proiect SDL POR P3 

48 Regenerarea și revitalizarea zonelor urbane prin 

modernizarea spațiilor publice Parc Central, Parc Tei 
Idee de proiect POR P3, POR P7 

49 Pietonizarea acceselor prin extinderea parcului Băi 

înspre zona Gării 
Idee de proiect POR P4; POR P7 

50 Construire Locuințe Sociale Fișă de proiect SDL PNRR, POIDS 

51 Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din 

Municipiul Moinești 
Idee de proiect AFM; Buget local, POR P3 

52 Sprijin pentru introducerea de colectoare solare termice 

pentru acoperirea a 30% din consumul anual de apă caldă 

de consum - 100 agenți economici mari consumatori de 

apă caldă 

Idee de proiect Buget local, AFM 
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53 Implementarea de măsuri pentru încurajarea utilizării 

sistemelor alternative de producere a energiei (ex. 

solicitarea de rapoarte de audit energetic în etapa de 

proiectare a clădirilor, obligativitatea includerii 

sistemelor de energie alternativă în cazul construcțiilor 

noi de minim 500 mp) 

Idee de proiect Buget local 

54 Realizarea unei centrale în cogenerare pentru producere 

de energie termică/electrică utilizând biomasă 
Idee de proiect Buget local 

55 Aplicarea programului de montarea unor panouri 

fotovoltaice pentru producerea de energie electrică la 

locuințele unor persoane fizice - 100 case 

Idee de proiect POR P3 

56 Consolidarea și/sau reabilitarea termică și/sau 

modernizarea clădirii publice din incinta Colegiului 

Tehnic Grigore Cobălcescu 

Idee de proiect 

POR P3; AFM, PNRR, Alte 

surse de finanțare, Buget 

Local 

57 Consolidarea și/sau reabilitarea termică și/sau 

modernizarea a 3 clădiri publice din cadrul Liceului 

Teoretic Spiru Haret (Cantina: consolidare și reabilitare 

termică, Clădire liceu și clădire cămin: reabilitare 

termică) 

DALI 

POR P3; AFM, PNRR,  Alte 

surse de finanțare, Buget 

Local 

58 
Consolidarea și/sau reabilitarea termică și/sau 

modernizarea clădirilor publice din Municipiul Moinești 
Idee de proiect 

POR P3; AFM, PNRR,  Alte 

surse de finanțare, Buget 

Local 

59 
Consolidarea și/sau reabilitarea termică și/sau 

modernizarea condominiilor din Municipiul Moinești 
Idee de proiect 

POR P3; AFM, PNRR,  Alte 

surse de finanțare, Buget 

Local 
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60 Înlocuirea sistemului clasic de încălzire, răcire şi 

preparare a apei calde de consum la SMUM - Spitalul 

Municipal de Urgență Moinești cu un sistem care 

utilizează energii regenerabile 

Idee de proiect AFM; Buget local, POR P3 

61 Completarea sistemului existent de încălzire cu sisteme 

care utilizează pompe de căldură la Şcoala Generală 

Ştefan Luchian şi Grădiniţa Ion Creangă 

Idee de proiect AFM; Buget local, POR P3 

62 Reabilitarea termică și consolidarea Sediului Primăriei 

municipiului Moinești, str. Vasile Alecsandri nr. 14.  
Idee de proiect Buget local; POR P3 

63 Montarea panourilor solar-termice pe acoperișurile 

clădirilor publice consumatoare de apă caldă 
Idee de proiect POR P3 

64 Diversificarea surselor de energie prin realizarea de 

parcuri voltaice, energie eoliană, biomasă 
Idee de proiect PNRR; Buget local 

65 Reabilitare energetică și modernizare construcție cu 

destinația cazarmă de la sediul Detașamentului de 

Pompieri Moinești, jud. Bacău 

Idee de proiect 

POR P3; AFM, PNRR, Alte 

surse de finanțare, Buget 

Local, Ministerul de Interne 

66 Regularizări torente și cursuri de apă Idee de proiect Buget local, AFM 

67 Reabilitarea PARCULUI PINI (zonă protejată) și 

transformarea acesteia în zonă de agrement 
Idee de proiect POR P3, POR P7 

68 Amenajări împotriva inundațiilor prin realizarea de 

structuri tip dig 
Idee de proiect AFM 

69 Creșterea calității actului educațional, prin reabilitarea 

și modernizarea Școlii „Tristan Tzara” din Municipiul 

Moinești 

DALI AFM; POR P6 
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70 Creșterea calității actului educațional, prin reabilitarea 

și modernizarea unităților de învățământ preuniversitar 

(creșe, grădinițe, școli) din Municipiul Moinești 

Fișă de proiect SDL POR P6 

71 Acţiuni integrate în domeniul educaţiei, furnizării de 

servicii, asistență juridică și combaterii discriminării 
Fișă de proiect SDL POCU 

72 Dezvoltarea serviciilor educaționale cu program 

prelungit 
Idee de proiect POR P6; Buget local 

73 Proiecte integrate (dotare, schimburi de experiență 

profesională, schimb de bune practici) în scopul 

dezvoltării competențelor în educație 

Idee de proiect POR P3; Buget local 

74 Dezvoltarea serviciilor educaționale din filiera 

vocațională și tehnologică și învățământul profesional 

dual 

Idee de proiect POR P6; Buget local 

75 Dezvoltarea de instrumente noi de învățare în unitățile 

de învățământ 
Idee de proiect 

Programul Europa Digitală; 

POR P6 

76 Dezvoltarea de programe tip școală după școală și a doua 

șansă 
Idee de proiect POEO 

77 Dezvoltarea serviciilor tip before/ after school ca suport 

educațional pentru copiii în risc de abandon școlar 
Idee de proiect POEO 

78 Implementarea de programe care vizează educația 

timpurie 
Idee de proiect Buget local; Alte programe 

79 Modernizarea unităților sanitare din municipiul Moinești 

prin intervenții în infrastructura fizică și dotarea 
Idee de proiect POS 
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unităților cu aparatură medicală și echipamente de 

ultimă generație 

80 Proiectarea și amenajarea unor structuri ce permit 

efectuarea climatoterapiei în Municipiul Moinești și 

identificarea arealelor pretabile pentru climatoterapie  

Idee de proiect POS; Buget local 

81 Modernizare infrastructură instalație electrică SMUM - 

Spital Municipal de Urgență Moinești 
Cerere de finanțare POIM; POS; POR, CNI  

82 Extindere bloc materno-infantil SMUM - Spital Municipal 

de Urgență Moinești 
SF POIM; POS; POR, CNI 

83 Organizarea de caravane pentru acordarea de servicii 

medicale de specialitate: dermatologie, chirurgie 

pediatrică, ortopedie pediatrică 

Idee de proiect Buget local 

84 Sprijin pentru formarea profesională aprofundată a 

personalului medical 
Idee de proiect Buget local 

85 Implementarea de programe de administrare gratuită 

vitamine/suplimente nutritive 
Idee de proiect Buget local 

86 Derularea de campanii de prevenție pentru sănătate Idee de proiect Buget local 

87 Înființare centru pentru copii cu dizabilități Idee de proiect PNRR, POIDS 

88 Înființare locuință socială pentru persoane cu dizabilități Idee de proiect PNRR, POIDS 

89 Înființare serviciu de sprijin pentru persoane cu 

dizabilități 
Idee de proiect POIDS 

90 Reabilitarea și dotarea unor spații din clădirea situată în 

str. Vasile Alecsandri, nr. 52, mun. Moinești, în vederea 
Fișă de proiect SDL POR P3 
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amenajării unui Centru multifuncțional pentru activități 

sociale 

91 Acţiuni integrate în domeniul dezvoltării/furnizării de 

servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale), educaţiei, 

ocupării forţei de muncă și asistență juridică 

Fișă de proiect SDL POCU 

92 Extinderea/dezvoltarea serviciilor oferite de către creșe Idee de proiect Buget local 

93 Participarea cadrelor didactice la programe de 

perfectionare, în special a personalului didactic și 

nedidactic din creșe 

Idee de proiect Buget local 

94 Intervenții pentru îmbunătățirea imaginii publice și 

combaterea discriminării 
Fișă de proiect SDL POCU 

95 Organizarea de tabere sociale, activități sportive și 

culturale pentru copiii afectați de sărăcie 
Idee de proiect POIDS 

96 Reducerea disparităților sociale prin acordarea de 

vouchere before/ after school copiilor aflați în risc de 

sărăcie 

Idee de proiect POIDS 

97 Reducerea disparităților sociale prin organizarea de 

activități de weekend (sport, creație, artă) 
Idee de proiect POIDS 

98 Organizarea de acțiuni de combatere a feminizării 

sărăciei 
Idee de proiect Buget local 

100 Construcţia / reabilitarea / modernizarea clădirilor 

pentru a găzdui diferite activităţi sociale, comunitare, 

culturale, agrement şi sport 

Fișă de proiect SDL POR P7 
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101 Restaurarea, modernizarea și dotarea clădirii de 

patrimoniu și transformarea acesteia în Muzeu în 

parteneriat cu CJ Bacău 

DALI 
POR P7; Buget local; Buget 

județean 

102 Revitalizarea spațiilor culturale din municipiul Moinești Idee de proiect POR P7 

103 Reabilitarea/ conservarea și punerea în valoare a 

momentelor istorice cuprinse în LMI 
Idee de proiect POR P7 

104 Amenajarea de spații de joacă pentru copii  Idee de proiect POR P7 

105 Amenajare spațiu de joacă pentru copii în parcul Tei Cerere de finanțare POR P7 

106 Amenajare spațiu de joacă pentru copii - strada 1 Mai Cerere de finanțare POR P7 

107 Amenajare spațiu de joacă pentru copii - strada 

Dezbenzinării 
Cerere de finanțare POR P7 

108 Amenajare spațiu de joacă pentru copii - strada Plopilor Cerere de finanțare POR P7 

109 Amenajarea unei ludoteci în cadrul Bibliotecii 

municipale 
Idee de proiect Buget local 

110 Înființarea unui Club al părinților și piticilor în care cei 

mici, însoțiți de către părinți/bunici, să petreacă 

armonios timpul liber 

Idee de proiect Buget local 

111 Construcția unei săli polivalente (minim 1.000 de locuri) 

în Municipiul Moinești 
Idee de proiect 

AFM, PNRR, POR P6,  CNI, 

Buget Local 

112 
Amenajarea stadionului municipal Cerere de finanțare 

AFM, PNRR, POR P6,  CNI, 

Buget Local 

113 Construire bazin de înot didactic - str. George Coșbuc 

nr. 21A 
Cerere de finanțare POR P7; CNI 

114 Amenajare piață centrală Lucăcești Cerere de finanțare Buget local, PNRR, CNI 
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115 Înființarea unui Centru Regional de Marketing a 

Produselor Agro-Alimentare locale/ zonale 
Idee de proiect POR P7; POR P1 

116 Oferirea de facilități fiscale pentru tinerii antreprenori Idee de proiect Buget local 

117 Promovarea serviciilor oferite de investițiile din 

crearea, dezvoltarea de incubatoare și acceleratoare de 

afaceri 

Idee de proiect POR P1 

118 Dezvoltarea de acțiuni de sprijinire a tinerilor 

antreprenori 
Idee de proiect POR P1 

119 Atragerea de personal calificat în cercetare-inovare în 

vederea tranziției industriale și specializării inteligente 
Idee de proiect POR P1 

120 Crearea unei structuri de sprijinire a specializării 

inteligente în municipiul Moinești 
Idee de proiect POR P1 

121 Realizarea de investiții pentru activități de cercetare în 

domeniul biotehnologiei (medical) 
Idee de proiect POR P1 

122 Sprijin pentru înființare structuri de primire turistică Idee de proiect Buget local, PNS 2021-2027 

123 Dezvoltarea agroturismului prin promovarea zonei și prin 

valorificarea potențialului turistic 
Idee de proiect POR P7 

124 Crearea unei instalații de agrement - bob de vară Idee de proiect POR P7 

125 Dezvoltarea locală durabilă a Zonei Moinești – Băi prin 

reabilitarea și modernizarea infrastructurii de turism și 

valorificarea izvoarelor cu rol curativ (zona adiacentă 

hotelului) 

Idee de proiect POR P7; PNRR 

126 Sprijin pentru amenajarea în pădurile înconjurătoare de 

trasee de cicloturism de tip MTB  
Idee de proiect POR P7 
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127 Sprijin pentru amenajarea de trasee montane în Munții 

Goșmanu și Berzunți 
Idee de proiect POR P7 

128 Sprijin pentru amenajarea unui traseu turistic spre 

cetatea Cetățuie 
Idee de proiect POR P7 

129 Reabilitate clădiri și transformarea acestora în secție 

sanatorială balneară (complex de tip SPA și Wellness + 

hotel) în Moinești 

DALI și PT POR P7 

130 Asigurarea legăturii feroviare între Moinești și orașul-

stațiune Târgu Ocna pentru îmbunătățirea circulației 

turistice și pentru instaurarea unui traseu turistic 

feroviar tip mocăniță 

Idee de proiect POR P7 

131 Înființare centru de informare turistică Idee de proiect Buget local 

132 Promovarea turismului curativ - recreativ, specific 

stațiunii turistice de interes local Moinești și a spațiului 

geografic zonal și regional  

Idee de proiect POR P7 

133 Sprijin pentru formarea profesională aprofundată în 

diverse domenii a personalului angajat în structurile de 

cazare și alte tipuri de structuri 

Idee de proiect Buget local 

134 Acţiuni integrate în domeniul ocupării forţei de muncă, 

furnizării de servicii și combaterii discriminării 
Fișă de proiect SDL POCU 

135 Acțiuni de formare a competențelor absolvenților în 

raport cu piața muncii 
Idee de proiect POR P1 

136 Organizarea de stagii de pregătire și internship  Idee de proiect Buget local 
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137 Crearea sau modernizarea de campusuri, cantine, clădiri 

care găzduiesc programe de formare profesională 
Idee de proiect POR P6 

138 
Realizare platforme de date urbane, sistem GIS Idee de proiect 

Buget local, POR P2, 

PNRR 

139 Reducerea birocrației prin digitalizarea serviciilor 

publice 
Idee de proiect POR P2 

140 Programe de formare profesională a personalului din 

administrația publică 
Idee de proiect POR P1 

141 Campanie de conștientizare / promovare pentru 

cetățeni, tineri și mediul de afaceri privind colectarea 

selectivă 

Idee de proiect 
AFM; Buget local, POR 

P3 

142 Platformă de comunicare cu cetățenii și mediul de 

afaceri 
Idee de proiect POR P2 

143 Dispecerat integrat de coordonare și conducere a 

intervențiilor pentru rezolvarea solicitărilor cetățenilor 

la nivelul municipiului Moinești 

Idee de proiect POR P2 

144 Campanie de conștientizare / informare pentru cetățeni 

cu privire la legislația specifică asociațiilor de 

proprietari 

Idee de proiect AFM; Buget local, POR P3 

145 Înființarea de parteneriate între instituțiile publice și 

cele private 
Idee de proiect POR P1 

146 Facilitarea colaborărilor cu parteneri din mediul 

internațional 
Idee de proiect POR P1 
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147 Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în 

Municipiul Moinești, prin modernizarea și/sau 

extinderea sistemului de supraveghere video 

Idee de proiect POR P7 

148 Implementarea de măsuri specifice achizițiilor verzi și 

nepoluante în derularea achizițiilor publice (ex. 

obligativitatea achiziției de produse eficiente energetic 

în cazul iluminatului public, introducerea de indicatori 

care respectă principiile dezvoltării durabile, 

introducerea de indicatori de performanță pe principiile 

eco-design etc) 

Idee de proiect Buget local 

149 Achiziția de utilaje pentru curățenie Nota conceptuală Buget local; POR P3 

150 

151 

Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor 

reciclabile și a biodeșeurilor colectate separat 
Idee de proiect Buget local; POIM; AFM 

152 Implementarea de măsuri și acțiuni pentru prevenirea 

generării deșeurilor menajere și similare 
Idee de proiect Buget local; POIM; AFM 

153 Amenajarea de acoperișuri și fațade verzi Idee de proiect Buget local; POR P3 

154 Campanii de conștientizare a populației privind riscurile 

contaminării solului și apei 
Idee de proiect Buget local; POR P3 

155 Organizarea de campanii de informare - conștientizare 

și sesiuni de instruire în ceea ce privește colectarea 

separată a diferitelor tipuri de deșeuri: deșeurilor 

reciclabile și a biodeșeurilor, deșeuri periculoase 

menajere, uleiuri alimentare uzate, deșeuri textile, 

DEEE, deșeuri din construcții și demolări, nămoluri 

Idee de proiect Buget local 
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156 Campanii de promovare a utilizării surselor de energie 

regenerabilă (promovarea utilizarii surselor regenerabile 

de energie în sectorul public şi cel rezidenţial, 

Promovarea celor mai moderne echipamente de 

producere energie termică şi a automatizărilor care pot 

fi aplicate la nivelul locuinţelor pentru reducerea 

consumului de energie în condiţiile atingerii confortului 

termic) 

Idee de proiect Buget local 

157 Implementarea de programe de instruire pentru 

instalatorii de panouri fotovoltaice 
Idee de proiect Buget local 

158 Intervenții pentru educarea și responsabilizarea 

populației privind păstrarea curăţeniei în zonă şi 

utilizarea infrastructurii şi spaţiului public 

Fișă de proiect SDL Buget local 

159 Modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor 

reciclabile în zona blocurilor din mediul urban, respectiv 

creșterea numărului de puncte de colectare și 

introducerea sistemului de colectare ”din poartă în 

poartă” pentru deșeurile menajere din plastic, metal, 

hărtie și carton 

Idee de proiect Buget local; POIM; AFM 

160 Introducerea sistemului de colectare separată a 

biodeșeurilor menajere, similare, din piețe și din parcuri 

Idee de proiect 

 

Buget local; POIM; AFM 

 

UAT Orașul Buhuși  
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Nr. 

crt. 
Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1. 
Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului 

Spitalului Orășenesc Buhuși cod SMIS 126344 

În implementare  POR axa 8.1 contract  

2. 

Modernizarea infrastructurii educaționale pentru 

învățământul obligatoriu din Orașul Buhuși - Școala 

Gimnazială Ștefan cel Mare cod SMIS 121239 

În implementare POR axa 10.1 B contract 

3. 

Modernizarea infrastructurii educaționale pentru 

învățământul obligatoriu din Orașul Buhuși - Școala 

Gimnazială Mihail Andrei cod SMIS 121237 

În implementare POR axa 10.1 B contract 

4. 

Îmbunătățirea calității vieții în orașul Buhuși prin 

investiții în spații publice și în servicii socio-educative-

recreative cod SMIS 125753 

În implementare POR axa 13.1 contract 

5 

 

Consolidare și reabilitare Sala de Polivalentă Buhuși cod 

SMIS 137351 

Proiectul a fost în 

etapa de precontrare la 

AMPOR din anul 2021 iar 

în anul 2022 UAT Orașul 

Buhuși a renunțat la 

cererea de finanțare 

întrucât timpul fizic 

până la finalizarea POR 

2014-2021, respectiv 

data de 31.12.2023 nu 

este suficient pentru 

implementare. 

POR 2021-2027 
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6 

Reabilitare, modernizare și extindere construcție 

existentă și schimbare destinație în gradiniță cu patru 

săli de grupă în Orașul Buhuși, județul Bacău 

În implementare PNDL II contract  

7 
Construire grădiniță cu două săli de grupă în Orașul 

Buhusi, județul Bacău 

În implementare PNDL II contract  

8 

Imbunătățirea capacității de răspuns la criza COVID -19, 

prin investitii specifice in cadrul  Spitalului Prof. Doc 

Eduard Apetrei, Buhusi, cod SMIS 152340 

În implementare POIM axa 9, contract 

9 
Construirea de stații de reîncărcare pentru vehicule 

electrice în orașul Buhuși  

Întocmită 

documentația tehnică. 

Cererea de finanțare 

este în lucru. 

Cerere de finantare în 

pregatire pentru depunere 

AFM  

10 
Programul de eficiența energetică al Orașului Buhuși 

perioada 2022-2027 

În implementare  
POR 2021-2027 

11 

Implementarea mobilității urbane durabile prin crearea, 

dezvoltarea de moduri alternative de transport 

nepoluant în orașul Buhuși 

Se pregătesc 

documentele pentru 

achiziția serviciului de 

proiectare. 

POR 2021-2027 

12 
Reabilitarea termică a clădirii ambulatoriului spitalului 

prof. dr. Eduard Apetrei Buhuși 

Se pregătesc 

documentele pentru 

achiziția serviciului de 

proiectare. 

POR 2021-2027 
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13 

Modernizarea infrastructurii educaționale pentru 

învățământul preșcolar din Orașul Buhuși - Grădinița nr.6 

Scoala Mihai Eminescu 

Se pregătesc 

documentele pentru 

achiziția serviciului de 

proiectare. 

POR 2021-2027 

14 

Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru 

învățământ timpuriu , învățământ primar , gimnazial , 

liceal  din orașul Buhuși 

Se pregătesc 

documentele pentru 

achiziția serviciului de 

proiectare. 

POR 2021-2027 

15 
Modernizarea sistemului de iluminat public în orașul 

Buhuși  

Este încheiat 

contractul de servicii de 

proiectare ,urmând ca 

documentația tehnică să 

fie recepționată. 

POR 2021-2027 

16 
Construiere locuințe pentru tineri/ de serviciu în orașul 

Buhuși, județul Bacău  

Se pregătesc 

documentele pentru 

achiziția serviciului de 

proiectare 

PNRR  

17 Construire creșă cu 40 de locuri în orașul Buhuși  

A fost depusă în anul 

2021 o solicitare de 

finanțare la CNI. 

CNI 

18 
Planul de mobilitate urbană durabilă a Orașului Buhuși, 

județul  Bacău  

Se pregătesc 

documentele pentru 

achiziția serviciului de 

proiectare. 

POR 2021-2027 
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19 

Modernizarea străzilor de interes local în orașul Buhuși, 

județul Bacău   

Documentația tehnică 

este întocmită, 

autorizația de construire 

este emisă . 

Program ANGHEL 

SALINY  

20 
Modernizare trama stradală în orașul Buhuși, județul 

Bacău  

Documentația tehnică 

este întocmită. 

CNI lista de sinteză 

21 
Reabilitarea arterei principale: drum catre accelerarea 

pulsului economic buhusean - nr contract 91/2009 

Finalizat în perioada 

2014-2020 
POR 2007-2013 

22 
Modernizarea spatiilor publice urbane din Cartierul de 

Vest al orasului Buhusi - nr contract 2661/21.12.2011 

Finalizat în perioada 

2014-2020 
POR 2007-2013 

23 

Implementarea unui sistem de supraveghere si 

monitorizare video pentru cresterea sigurantei 

populatiei din Cartierul de Vest al orasului Buhusi  nr 

contract 2662/21.12.2011 

Finalizat în perioada 

2014-2020 
POR 2007-2013 

24 

Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii utilitatilor 

publice urbane si a spatiilor verzi din Cartierul de Vest 

al orasului Buhus - nr contract 2270/21.12.2011 

Finalizat în perioada 

2014-2020 POR 2007-2013 

25 

Reabilitarea, modernizarea infrastructurii sociale din 

Cartierul de Vest al orasului Buhusi nr contract 2270-

1/21.12.2011 

Finalizat în perioada 

2014-2020 POR 2007-2013 

26 Reabilitare şi modernizare Casa de cultura Buhuși 
Finalizat în perioada 

2014-2020 
CNI  

27 
Construirea locuințe pentru tineri prin Agenția Națională 

de Locuințe  

Finalizat în perioada 

2014-2020 ANL  
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28 
Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială 

nr.2 din orașul Buhuși, județul Bacău 

Finalizat în perioada 

2014-2020 

PNDL II 

29 
Dotarea Serviciului de spații verzi, material floricol, 

activităti de creșterea animalelor cu echipamente 

Finalizat în perioada 

2014-2020 

FEADR-GAL 

30 
Dotare cu echipamente specifice a Casei de cultură 

Buhuși 

Finalizat în perioada 

2014-2020 

FEADR-GAL 

31 
Mordernizarea sistemului de iluminat public în zona 

centrală a orașului Buhuși 

Finalizat în perioada 

2014-2020 

Fonduri elvețiene 

UAT Comuna Comănești 

Nr. 

Crt. 
Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1.  Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Spitalul 

Orășenesc  „IOAN LASCĂR”, - Județul Bacău, Orașul 

COMĂNEȘTI, strada Vasile Alecsandri, nr.1 

 

proiect în 

implementare 

POR 2014-2020 Axa 

prioritară 3: Sprijinirea  

tranziției către o economie 

cu emisii scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiții 3.1: 

Operațiunea B: Clădiri 

publice, sesiunea de 

proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7 

REGIUNI. 

2.  Eficientizarea energetică a clădirilor  publice – Școala nr. 

6 Vermești - Județul Bacău, Orașul Comănești, str. 

Cireșoaia nr. 66 

 

proiect finalizat în 

perioada 2014-2022 

POR 2014-2020 Axa 

prioritară 3: Sprijinirea  

tranziției către o 
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economie cu emisii 

scăzute de carbon, 

Prioritatea de investiții 

3.1: Operațiunea B: Clădiri 

publice, sesiunea de 

proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7 

REGIUNI 

3.  Reabilitare retele de strazi urbane, trotuare si iluminat 

public in orasul Comanesti 

proiect finalizat în 

2014 

POR AXA 1.1 

4.  Reabilitarea şi modernizarea clădiri Centrul 5, oraş 

Comăneşti 

proiect finalizat în 

2014 

POR AXA 1.1 

5.  Reabilitarea, modernizarea Centrului de tineret 

Comanesti 

proiect finalizat în 

2014 

POR AXA 1 .1 

6.  Centrul de agrement Trotuş proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

 

7.  Reabilitarea, reamenajarea, moder POR Axa 3.1nizarea 

si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Oraşenesc 

„Ioan Lascăr” din Orașul Comănești 

proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

POR Axa 3.1 

 

8.  Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică 

Comăneşti (CNIPT) 

proiect finalizat în 

perioada 2014-202020 

Programului 

Operațional Regional 

2007-2013  - Axa prioritară 

5 – „Dezvoltarea durabilă 

şi promovarea turismului”, 

Domeniul de intervenție 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 311 

 

5.3 – Promovarea 

potenţialului turistic şi 

crearea infrastructurii 

necesare, în scopul 

creşterii atractivităţii 

României ca destinaţie 

turistică  Operaţiunea - 

Crearea Centrelor 

Naţionale de Informare şi 

Promovare Turistică 

(CNIPT) 

9.  Dezvoltarea infrastructurii Ambulatorului integrat al 

Spitalului orășenesc „IOAN LASCĂR” Comănești 

proiect în evaluare POR/266/8/1/Operați

unea 8.1.A: Ambulatorii 

10.  Dotarea cu „echipamente medicale, alte categorii de 

echipamente și dotări independente” a Spitalului 

orășenesc ”Ioan Lascăr” Comănești 

proiect în evaluare Ministerul Sănătății 

11.  WiFi4EU – Promovarea conectivității la internet în 

comunitățile locale 

proiect finalizat în 

perioada 2014-2021 

Agentia Executivă 

pentru Inovare și rețele 

(INEA) 

12.  Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea 

infrastructurii educaționale la Școala ”Ciprian 

Porumbescu” 

 

proiect în 

implementare 

POR/317/10/1/ 

Creșterea gradului de 

participare la nivelul 

educației timpurii și 

învățământului 

obligatoriu, în special 
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pentru copii cu risc 

crescut de părăsire 

timpurie a sistemului 

13.  Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea 

infrastructurii educaționale la Școala „Liviu Rebreanu” 

Comănești și la structura arondată Școala nr.4 Comănești 

proiect în 

implementare 

POR/317/10/1/ Creșterea 

gradului de participare la 

nivelul educației timpurii 

și învățământului 

obligatoriu, în special 

pentru copii cu risc 

crescut de părăsire 

timpurie a sistemului 

14.  Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană 

durabilă și creșterea  calității vieții în orașul Comănești 

proiect în 

implementare 

POR/381/13/1/ 

Îmbunătățirea calității 

vieții a populației în 

orașele mici și mijlocii din 

România 

15.  Abordarea integrată a măsurilor de regenerare urbană în 

vederea creșterii calității vieții  în orașul Comănești 

proiect în evaluare POR/381/13/1/ 

Îmbunătățirea calității 

vieții a populației în 

orașele mici și mijlocii din 

România 

16.  Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din 

orașul Comănești cu echipamente TIC necesare pentru 

derularea activităților didactice în mediul on-line 

 

proiect în 

implementare 

POC/882/2/4/ 

Îmbunătățirea 

conținutului digital și a 

infrastructurii TIC 
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sistemice în domeniul e-

educație, e-incluziune, e-

sănătate și e-cultură 

17.  Centrul European de Informare Europe Direct Comănești proiect finalizat în 

perioada 2014-2021 

Comisia Europeană 

18.  Asfaltare și amenajare parcări pe străzile Șupanului, 

Codrului, Muntelui și Fundătura Șoimului 

proiect în 

implementare 

Ministerul Dezvoltării  

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor 

Europene 

19.  Proiect de consolidare-restaurare și punere în valoare a 

Palatului, Dimitrie Ghika-Comănești, orașul Comănești, 

județul Bacău 

 

proiect finalizat în 

perioada 2014-2021 

INP -  Institutul 

Național al Patrimoniului – 

Timbrul  Monumentelor 

Istorice (s-a finanțat 

întocmirea studiului DALI 

pt a se depune proiectul 

pe alte surse de finanțare) 

20.  Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor 

naturale la nivelul orașului Comănești 

 

proiect în evaluare 

Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-

2020 cu finalitate la 

31.12.2023, Axa Prioritară 

8 – Sisteme inteligente și 

sustenabile de transport al 

energiei electrice și 

gazelor naturale, 

Obiectivul Specific 8.2 – 
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Creșterea gradului de 

interconectare a 

Sistemului național de 

Transport a gazelor 

naturale cu alte state 

vecine, Cod apel: 

POIM/859/8/2/ 

Dezvoltarea rețelelor 

inteligente de distribuție a 

gazelor naturale 

21.  Creșterea capacității de îngrijire și tratament a 

bolnavilor de SAES COV-2 în Spitalul orășenesc „IOAN 

LASCĂR” Comănești 

 

proiect în evaluare 

Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-

2020, Axa prioritară 9, 

Protejarea sănătății 

populației în contextul 

pandemiei cauzate de 

COVID-19, Obiectivul 

Specific 9.1, Creșterea 

capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19, 

Cod apel: 

POIM/935/9/1/Creșterea 

siguranței pacienților în 

structuri spitalicești publice 
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care utilizează fluide 

medicale 

22.  Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat 

stradal în Orașul Comănești 1 

proiect în 

implementare 

AFM 

23.  Construire baza sportiva TIP 1, cartier Vermești, Orașul  

Comănești 

proiect în 

implementare 

Programul Național de 

Construcții de Interes 

Public sau Social, 

Subprogramul „Baze 

sportive” 

24.  Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public în orașul Comănești 2 

proiect în evaluare AFM 

25.  Lucrări de reabilitare termică și creștere eficiență 

energetică, gestionare inteligentă a energiei pentru 

Grădinița 10 – cu program prelungit „Dumbrava 

Minunată” 

proiect în evaluare AFM 

26.  Reabilitare, modernizare şi dotare Casa de Cultură 

„CLUB 1 MAI” Comănești 

proiect în evaluare Programul Național de 

Construcții de Interes 

Public sau Social, 

Subprogramul 

„Așezăminte Culturale” 

27.  Reabilitare, modernizare şi dotare  monument istoric  

„Palatul  D. Ghica” – Comănești 

proiect în evaluare Programul Național de 

Construcții de Interes 

Public sau Social, 

Subprogramul 

„Așezăminte Culturale” 
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28.  Modernizarea infrastructurii rutiere din Orașul Comănești proiect în evaluare Programul Național de 

Investiții ''Anghel Saligny'' 

29.  Modernizare stație de epurare și extindere rețea 

canalizare, orașul Comănești 

proiect în evaluare Programul Național de 

Investiții ''Anghel Saligny'' 

30.  Reparație capitala a doua poduri peste râul Trotuș, str. 

arinilor și str. Carpați, în orașul Comănești 

proiect în evaluare Programul Național de 

Investiții ''Anghel Saligny'' 

31.  Lucrări de extindere și eficientizare a iluminatului public  Idee de proiect AFM 

32.  Reabilitare Grădiniță cu program prelungit „Crai Nou” Idee de proiect AFM 

33.  Lucrări de eficientizare energetică clădire administrativă 

- str. Gîrlei, orașul Comănești 

Idee de proiect AFM 

34.  Lucrări de eficientizare energetică clădire administrativă 

Primărie - str. Ciobănuș, nr.2 din orașul Comănești 

Idee de proiect AFM 

35.  Lucrări de eficientizare energetică clădire administrativă 

- str.  Ciobănuș, nr.2 din orașul Comănești 

Idee de proiect AFM 

36.  Lucrări de eficientizare energetică clădire administrativă 

Lăloaia - str.  Cuza Vodă din orașul Comănești 

Idee de proiect AFM 

37.  Promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 

transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice 

în localitatea Comănești 

Idee de proiect AFM 

38.  Modernizare infrastructurii rutiere din orașul Comănești  

(sunt 16 străzi = 10 km și 200 m) 

proiect în evaluare Compania Națională de 

Investiție 

39.  Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din 

orașul Comănești P1 

proiect în evaluare PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 
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40.  Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din 

orașul Comănești P2 

proiect în evaluare PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

41.  Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din 

orașul Comănești P3 

proiect în evaluare PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

42.  Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din 

orașul Comănești P4 

proiect în evaluare PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

43.  Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din 

orașul Comănești P5 

proiect în evaluare PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

44.  Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din 

orașul Comănești P6 

proiect în evaluare PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

45.  Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din 

orașul Comănești P7 

proiect în evaluare PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

46.  Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din 

orașul Comănești P8 

proiect în evaluare PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

47.  Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din 

orașul Comănești P9 

proiect în evaluare PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

48.  Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din 

orașul Comănești P10 

proiect în evaluare PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

49.  Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din 

orașul Comănești P11 

proiect în evaluare PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

50.  Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din 

orașul Comănești P12 

proiect în evaluare PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

51.  Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din 

orașul Comănești P13 

proiect în evaluare PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 
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52.  Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din 

orașul Comănești P14 

proiect în evaluare PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

53.  Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din 

orașul Comănești P15 

proiect în evaluare PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

54.  Aducțiune de apă potabilă în cartierul Podei Idee de proiect  

55.  Împrejmuire școli generale și alte instituții școlare Idee de proiect  

56.  Reabilitare Școla nr.2 cartier Zăvoi Idee de proiect  

57.  Reabilitare rețele aducțiune apă potabilă în cartierul 

Leorda 

Idee de proiect  

58.  Reabilitare rețele  aducțiune apă potabilă în cartierul 

Zăvoi 

Idee de proiect  

59.  Reabilitare rețele aducțiune apă potabilă în cartierul 

Lăloaia 

Idee de proiect  

60.  Lucrări de reabilitare apă potabilă, canalizare și stație de 

epurare în cartierul Podei-Podina 

Idee de proiect  

61.  Construcție sistem de canalizare în cartierele Lăloaia, 

Sublăloaia, Șupan 

Idee de proiect  

62.  Construcție sistem de canalizare în cartierele Leorda și 

Zăvoi 

Idee de proiect  

63.  Reparații stradale – rigole  în cartierul Zăvoi, str. Unirii Idee de proiect  

64.  Modernizarea și reabilitarea Centralei termice și a 

sitemului de termoficare în orașul Comănești 

Idee de proiect  
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65.  Reabilitare infrastructură rețea apă potabilă, înființare 

canalizare și balastare străzi în cartierele Lăloaia, 

Sublăloaia 

Idee de proiect  

66.  Construcție Grădiniță nr.9 Idee de proiect  

67.  Construcție Grădiniță nr.6 Vermești Idee de proiect  

68.  Reabilitare Grădiniță de pe str. Petru Rareș Idee de proiect  

69.  Centrul de afaceri multifuncțional Trotuș Idee de proiect  

70.  Eficientizarea consumului de energie electrică în orașul 

Comănești prin montarea unei Centrale electrice eoliene 

Idee de proiect  

71.  Realizare împrejmuire Centru de plasament nr.5 Idee de proiect  

72.  Construire depozit de lemne la Școala nr.5 Idee de proiect  

73.  Construire parcare la Școala nr.5 Idee de proiect  

74.  Construcție hală  în piața centrală Idee de proiect  

75.  Casă de cultură Vermeşti Idee de proiect  

76.  Casă de cultură Podei Idee de proiect  

77.  Amenajarea, extinderea şi modernizarea zonei de turism 

şi agrement - Parcul turistic montan Galion 

Idee de proiect  

78.  Promovarea şi implementarea sistemului de 

supraveghere video în spaţiile publice urbane 

Idee de proiect  

79.  Implementarea strategiei naţionale de management al 

riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung in scopul 

prevenirii şi diminuarii riscului la inundaţii a populaţiei 

si a creșterii gradului de siguranță al cetățenilor și a 

bunurilor 

Idee de proiect  
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80.  Transport, energie şi exploatearea resurselor 

regenerabile 

Idee de proiect PNRR 

81.  Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de 

management urban/local) 

 

Idee de proiect PNRR 

82.  Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 

piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) 

la nivel local 

Idee de proiect PNRR 

83.  Susţinerea informatizării complete a unităţilor 

educaţionale și serviciilor administrative din învăţământ 

la toate nivelurile 

Idee de proiect  

84.  Publicarea şi diseminarea patrimoniului cultural digital 

al oraşului Comăneşti: biblioteci publice, muzee, 

obiective culturale, etc. 

Asigurarea accesului facil la informaţii culturale on-line 

Idee de proiect  

85.  Organizarea de evenimente la Muzeul de etnografie și 

artă „D.Ghika” Comănești 

Idee de proiect  

86.  Înființare și amenajare a unui miniobservator astronomic 

în Orașul Comănești (turnul de apă CFR) 

Idee de proiect  

87.  Înființare și amenajare a unui Muzeu Minier – 3000 m de 

galerie mină, linie de transport vagoneți, siloz cărbune 

brun, fabrică de brichete  (al fostei Exploatări Miniere 

Comănești) 

Idee de proiect  
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88.  Itinerare ecumenice la:  Schitul “Sf. Andrei” din Podei-

Podina, Mănăstirea ”Sf. Împărați Constantin și Elena” din 

Vermești, Catedrala Mănăstirea ”Sf. Împărați Constantin 

și Elena” a orașului Comănești, Biserica veche ”Sf. 

Spiridon” a orașului Comănești,  Biserica din lemn ”Sf. 

Ștefan” a orașului Comănești,  Biserica veche ”Sf. 

Nicolae” din Leorda, Biserica ”Sf. Maria” din Lăloaia, 

Biserica ”Sf. Ilie” din Vermești, Biserica romano-catolică 

”Sf. Anton” din Lunca de Jos, Biserica ”Sf. Petru și Pavel” 

din Șupan 

Idee de proiect  

89.  Festivalul anual „ZILELE ORAȘULUI COMĂNEȘTI” Idee de proiect  

90.  Simpozion național anual  „D. Ghika – in memoriam” Idee de proiect  

91.  Înregistrarea în circuitul patrimoniului cultural istoric al 

așezămintelor culturale și ecumenice din Orașul 

Comănești 

Idee de proiect  

92.  Protejarea patrimoniului cultural local prin dezvoltarea 

unui sistem de supraveghere broad-band 

Idee de proiect  

93.  Promovarea atracțiilor turistice locale prin materiale 

publicitare: pag. web, site, broșuri, pliante, catalog 

prezentare, banner, afișe 

Idee de proiect  

94.  Proiect ECOTURISMUL - o experienţă a călătoriei care 

pune în lumină natura, contribuind la conservarea 

ecosistemelor, respectând integritatea comunităţilor 

gazdă 

 

Idee de proiect  
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95.  Amenajarea de popasuri la stânele montane amplasate 

pe teritoriul Orașului Comănești  (vacanțe la stâne) 

Idee de proiect  

96.  Încurajarea agenților economici pentru producerea și 

valorificarea produselor tradiționale 

Idee de proiect  

97.  Încurajarea cultivării pomilor fructiferi pentru 

dezvoltare piață locală și zonală (sprijin cu puieți și 

consultanță pomicolă) 

Idee de proiect  

98.  Proiecte școlare „Ecoturismul” - încorporează activităţi 

diverse în mijlocul naturii (drumeţii, ascensiuni 

montane, observarea vieţuitoarelor în habitatul lor 

natural)  

Idee de proiect  

99.  Proiecte comunitare „Ecoturismul – componentă 

educațională” - o şansă de a învăţa respectul pentru 

natură şi cultura locală, obţinerea de beneficii pentru 

comunitatea locală ( adică angajarea personalului de pe 

plan local, aprovizionarea cu produse locale, implicarea 

localnicilor în luarea deciziilor şi organizarea 

activităţilor turistice) 

Idee de proiect  

100.  Promovare Agroturism – atragerea de persoane sau 

grupuri pentru cazare și desfășurare de activități într-un 

cadru natural în gospodăriile comăneștenilor 

Idee de proiect  

101.  Cursuri de pregătire acordat cetățenilor care  valorifică 

excedentul de cazare existent în gospodăria țărănească 

prin implicarea turiștilor în viața gospodăriei și 

furnizarea acestora a unor servicii și activități specifice 

Idee de proiect  
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(masă, cazare, interacțiune cu mediul socio-natural) 

proprii gospodăriei țărănești, fără a-i conturba acesteia 

specificul 

102.  Dezvoltarea agroturismului și a turismului prin acordarea 

de facilități fiscale pentru agenții economici din 

domeniul turismului 

Idee de proiect  

103.  Încurajarea dezvoltării de spații amenajate rustic pentru 

primirea turiștilor în gospodăriile localnicilor  

Idee de proiect  

104.  Extinderea și amenajarea de spații de cazare în 

gospodăriile localnicilor și dezvoltarea de microferme 

ecologice 

Idee de proiect  

105.  Valorificarea izvorului de apă minerală din zona Galion 

(calități terapeutice gastroenterologice) 

Idee de proiect  

106.  Promovarea potențialului turistic și crearea 

infrastucturii necesare în scopul creșterii atractivității 

zonei Comănești ca destinație turistică 

Idee de proiect  

107.  Amenajare traseu moto-cross, montain-bike, Concurs 

ENDURO 

Idee de proiect  

108.  Amenajare și dotare pârtie de săniuș Idee de proiect  

109.  Amenajare și dotare pârtie de ski Idee de proiect  

110.  Reabilitare și dotare stadion orășenesc Idee de proiect  

111.  Reabilitare și amenajare ștrand orășenesc Idee de proiect  

112.  Diversificarea activităților de turism local Idee de proiect  

113.  Politici publice în direcția susținerii investițiilor în turism Idee de proiect  
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 UAT DĂRMĂNEŞTI 

Nr. crt. Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

114.  Înființare patinoar natural Idee de proiect  

115.  Festivalul anual de Colinde „FLORILE DALBE” Idee de proiect  

116.  Festivalul „DATINI ȘI OBICEIURI STRĂMOȘEȘTI” Idee de proiect  

117.  Reabilitare bazin înot la Grădinița cu program prelungit  

„Crai Nou” 

Idee de proiect  

118.  Înființare și dotare sală de sport la Colegiul Tehnic „D. 

Ghika” Comănești 

Idee de proiect  

119.  Amenajare teren de sport și înființare bază sportivă la 

Școala generală din cadrul Colegiului Tehnic „D. Ghika” 

Comănești 

Idee de proiect  

120.  Traseu promenadă cu loc de popas de la Izvor Primărie - 

Troiță Dealul Comăneștiului 

Idee de proiect  

121.  Zona turistică Galion – amenajare camping, grătare, 

mese cu bănci, toalete ecologice  

Idee de proiect  

122.  Zona turistică Galion – extindere rețea electrică de 

iluminat public și extindere rețea apă potabilă 

Idee de proiect  

123.  Amenajare circuit Faleză – Pod Șupan – Goanța – Pasarelă 

pietonală 

Idee de proiect  

124.  Amenajare trasee către stânele montane Idee de proiect  

125.  Amenajare trasee montane ecvestre  Idee de proiect  
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1. Digitalizarea serviciilor asigurate cetățenilor și 

simplificarea procedurilor administrative; 

Idee de proiect POR,PNRR, POCA,Buget 

local, Alte surse de finanțare 

2. Implementare sistem de digitalizare a arhivei de 

documente a Primăriei și sisteme informatice pentru 

arhivare electronica; 

 

Idee de proiect POR,PNRR, POCA,Buget 

local, Alte surse de finanțare 

3. Înființarea unui centru digital de inovatie cu asimilarea 

bibliotecilor scolare; 

Idee de proiect POR, Buget local, Alte 

surse de finanțare 

4. Sistem innovative si de monitorizare video bazat pe 

instrumente innovative şi eficiente de management al 

traficului; 

Idee de proiect POR ,Buget local, Alte 

surse de finanțare 

5. Dotarea obiectivelor turistice cu dispozitive pentru 

crearea realitatii virtuale; 

 

Idee de proiect POR,Buget local, Alte 

surse de finanțare 

6. Realizarea unei platforme integrate de promovare, 

harti digitale, informare și servicii turistice la nivelul 

orașului Dărmănești (inclusiv aplicație mobilă); 

Idee de proiect POR, ,Buget local, Alte 

surse de finanțare 

7. Sistem inteligent de management pentru colectarea 

deseurilor; 

Idee de proiect POR,AFM, Buget local, 

Alte surse de finanțare 

8. Achiziționare mijloace electrice de transport public 

destinate elevilor 

Idee de proiect POR,PNRR,Buget local, 

Alte surse de finanțare 

9. Statii de reincarcare pentru masini electrice Depunere proiect AFM 

10. Elaborare/actualizare în format GIS a documentelor de 

amenajare a teritoriului și de planificare urbană; 

Depunere proiect PNRR 
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11. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- TIC 

(sisteme inteligente de management urban/local); 

Depunere proiect PNRR 

12. Dotarea obiectivelor turistice cu dispozitive pentru 

crearea realitatii virtuale; 

Idee de proiect POR ,Buget local, Alte surse 

de finanțare 

13. Înființare centrală eoliană; Idee de proiect POR,AFM ,Buget local, Alte 

surse de finanțare 

14. Înființare parc fotovoltaic în Orașul Dărmănești; 

 

Idee de proiect POR,Buget local, Alte surse 

de finanțare 

15. Eficientizare energetică în unitățile de învățământ din 

orașul Dărmănești; 

 

Idee de proiect POR,PNRR, AFM,Buget local, 

Alte surse de finanțare 

16. Amenajare, Esplanada verde”; 

 

Idee de proiect POR ,Buget local, Alte surse 

de finanțare 

17. Asigurare iluminat public din surse alternative de 

energie; 

 

Idee de proiect POR,AFM,Buget local, Alte 

surse de finanțare 

18. Dezvoltarea durabila a mobilitatii urbane - 

infrastructura ciclism; 

 

Idee de proiect POR ,Buget local, Alte surse 

de finanțare 

19. Modernizarea și dotarea conform standardelor în 

materie a gării existente în oraș; 

 

Idee de proiect POR,Buget local, Alte surse 

de finanțare 

20. Amenajarea și sistematizarea intersecțiilor din oraș 

 

Idee de proiect POR,Buget local, Alte surse 

de finanțare 
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21. Modernizarea arterelor componente inclusiv prin 

realizarea de trotuare pentru pietoni, zone verzi de 

protecție (perdele de arbori) 2 artere de circulație; 

Idee de proiect POR ,Buget local, Alte surse 

de finanțare 

22. Modernizare drumuri catre obiective turistice: -spre DJ 

123 Castel Stirbei; 

-drumul catre Biserica Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril 

Idee de proiect POR, Buget local, Alte surse 

de finanțare 

23. Centură ocolitoare trafic greu Oraș Dărmănești, 

jud.Bacău; 

 

Idee de proiect POR ,Buget local, Alte surse 

de finanțare 

24. Construire terenuri de sport în cadrul unităților de 

învățământ (4 terenuri); 

 

Idee de proiect PORBuget local, Alte surse de 

finanțare 

25. Infiintare și dotare centru de zi pentru activități de tip 

after-school, inclusiv spații de joacă interioare.; 

Idee de proiect POR,Buget local, Alte 

surse de finanțare 

26. Dezvoltarea de sisteme integrate tip , strazi 

inteligente’’- in apropierea obiectivelor turistice si de 

cult religios; 

Idee de proiect POR ,Buget local, Alte surse 

de finanțare 

27. Asigurare iluminat arhitectural pentru punerea în 

valoare a obiectivelor turistice și zonelor de interes; 

Idee de proiect POR, ,Buget local, Alte surse 

de finanțare 

28. Elaborarea documentatiei necesare pentru 

comercializarea produselor tradiționale în zonele 

turistice si promovarea produselor traditionale locale; 

Idee de proiect POR, ,Buget local, Alte surse 

de finanțare 

29. Restaurare monument de arhitectură ,Moara de apă 

Hazaparu”; 

Proiect depus INP 
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30. Proiect integrat pentru modernizarea albiei pârâului 

Uz și creare spații de promenadă (îndiguire cu zid de 

sprijin pe toată lungimea râului; asfaltare șosea 

ocolitoare; între șosea și zidul de sprijin, dezvoltarea 

unei zone formată din pistă de biciclete, pistă pentru 

jogging și zonă de loisir cu stâlpi de iluminat și bănci 

pentru odihnă; minim patru zone de acces la luciul de 

apă; 

Idee de proiect POR,Buget local, Alte surse 

de finanțare 

31. Revitalizarea Mocăniței de pe Valea Uzului; 

 

Idee de proiect POR,Buget local, Alte surse 

de finanțare 

32. Complex de agrement de tip THERME, cu minim 2 

bazine cu apă tratată termic, prevăzut cu zonă pentru 

plajă, cu minim 2 tipuri de saună, cu acoperiș 

rabatabil; 

Idee de proiect POR, ,Buget local, Alte surse 

de finanțare 

33. Construire complex de agrement și sportiv (parc 

aventură, patinoar.); 

Idee de proiect POR,Buget local, Alte surse 

de finanțare 

34. Modernizare cabane si cantoane în zonele Tiganaca, 

Plopu, Chibritărie, Valea Uzului, Grozea, 

Idee de proiect POR, Buget local, Alte surse 

de finanțare 

35. Promovarea turistica în zona Darmanesti; 

 

Idee de proiect POR,Buget local, Alte surse 

de finanțare 

36. Elaborarea documentației necesare pentru atestarea 

ca stațiune turistică; 

 

Idee de proiect POR, Buget local, Alte surse 

de finanțare 
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37. Construirea unui sat de vacanță –Valea Uzului; 

 

Idee de proiect POR,Buget local, Alte surse 

de finanțare 

38. Proiect integrat pentru modernizarea albiei pârâului 

Uz și creare spații de promenade; 

Idee de proiect POR, Buget local, Alte surse 

de finanțare 

39. Mobilitatea urbană verde - asigurarea de piste pentru 

biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local; 

Spre depunere PNRR 

40. Dezvoltarea piețelor locale și crearea de lanțuri scurte 

pentru produsele locale. 

Idee de proiect POR, Buget local, Alte surse 

de finanțare 

UAT SLĂNIC MOLDOVA 

Nr. crt. Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1. Reabilitarea stațiilor de transport public, prin dotarea 

cu mobilierul urban corespunzător 

idee FONDURI EUROPENE , 

POR,  

2. Înființarea serviciului de transport public local implementare PNRR 

3. Implementare plan de management al sitului Natura 

2000 ROSCI0230 Slănic 

cerere POIM 4.1 

4. Restaurarea clădirii Cazino în vederea amenajării unui 

centru cultural în orașul Slănic-Moldova 

idee  

5. Reabilitare drumuri locale Slănic Moldova idee ANGHEL SALIGNY 

6. Program integrat de măsuri pentru promovarea 

electromobilității - Realizarea unei rețele de stații de 

reîncărcare vehicule electrice în Slănic Moldova, 

județul Bacău 

implementare AFM 

7. Realizare diguri de apărare; reabilitarea podurilor și 

punților pietonale din orașul Slănic Moldova 

implementare  
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8. Punere în siguranță ziduri de sprijin, apărări de mal în 

orașul Slănic-Moldova, județul Bacău 

implementare CNI 

9. Dezvoltarea potențialului turistic în stațiunea Slănic 

Moldova 

idee  

10. Realizarea unui centru de tratament balnear pentru 

valorificarea potențialului balneo climateric și al 

izvoarelor minerale din Slănic-Moldova 

idee CNI 

11. Reabilitare cai acces si creare spatii relaxare in zona 

zona Apelor Minerale 

idee  

12. Construire parcare supraetajată și spațiu 

multifuncțional, dotări aferente, racorduri la utilități 

și amenajare peisagistică în orașul Slănic Moldova, 

județul Bacău 

idee CNI 

13. Reabilitare, modernizare, dotare clădiri publice implementare PNRR 

14. Renovare si amenajare muzeu, centru de informare 

turistica si centru voluntariat Slanic Moldova 

idee POR 

15. Centru de conferințe cu parcare în orașul Slănic- 

Moldova 

idee CNI 

16. Construire si dotare complex sportiv Slanic Moldova idee CNI 

17. Amenajarea de noi facilități de agrement pentru 

extinderea utilizării instalației de telescaun și în afara 

sezonului rece (ex.: circuit de Racing, bob pe șină etc.) 

idee  
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18. Reabilitare, extindere si modernizare sistem de 

alimentare cu apa, statii de tratare in orașul Slănic 

Moldova 

idee CNI 

19. Reabilitare și extindere sursă de apă în orașul Slănic- 

Moldova, reabilitare dren, reabilitare stație Slănicel, 

refacere sistem de tratare apă a orașului Slănic 

Moldova 

idee ANGHEL SALIGNY 

20. Reabilitare, extindere si modernizare sistem de 

canalizare, statii de epurare si canalizare pluviala in 

orașul Slănic Moldova 

idee ANGHEL SALIGNY 

21. Reabilitare stație de tratare Slănicelu, Slănic-Moldova idee CNI 

22. Regularizarea albiei pârâului Slănic, Slănicel și a 

principalilor afluenți - Reabilitare torenți zona Slănic 

Moldova, județul Bacău 

idee  

23. Extindere rețea de distribuție energie electrică la 

nivelul întregului oraș 

idee  

24. Extindere rețea de distribuție gaze naturale la nivelul 

întregului oraș 

idee  

25. Creșterea eficienței colectării selective a serviciului de 

salubrizare la nivelul orașului Slănic-Moldova 

idee  

26. Dotarea cu echipamente și utilaje ce asigură serviciile 

publice 

idee  

27. Extindere rețea de internet în orașul Slănic-Moldova idee  
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28. Amplasare microstații de epurare în orașul Slănic- 

Moldova 

idee ANGHEL SALIGNY 

29. Reabilitare, modernizare și extindere rezervoare apă 

în orașul Slănic-Moldova 

idee ANGHEL SALIGNY 

30. Achiziția de vehicule electrice pentru serviciul de 

transport public local și a stațiilor de încărcare 

necesare pentru funcționarea acestora. 

idee PNRR 

31. Realizarea infrastructurii pentru biciclete în orașul 

Slănic Moldova 

idee PNRR 

32. Amenajarea și reabilitarea infrastructurii pietonale, 

pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de 

siguranță 

idee POR 

33. Implementarea unui sistem inteligent integrat de 

management al transportului public, pentru creșterea 

atractivității și siguranței acestui mod de transport 

(sistem management flotă vehicule transport public, 

sistem ticketing, sistem de informare a călătorilor în 

stații, supraveghere video, internet în stații) 

idee PNRR 

34. Reabilitare termică blocuri de locuințe idee POR 

35. Reabilitarea clădirilor de patrimoniu idee POR 

36. Amenajarea, îndiguirea și decolmatarea cursurilor de 

apă din Slănic-Moldova, în scopul prevenirii și 

combaterii efectelor negative ale schimbărilor 

climatice 

idee POR 
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37. Implementare plan de management al sitului Natura 

2000 ROSCI0047 Creasta Nemirei 

idee POIM 4.1 

38. Implementare plan de management al sitului de 

importanță comunitară 2000 ROSCI0318 Măgura Târgu-

Ocna 

idee POIM 4.1 

39. Asigurarea conectivității la rețeaua rutieră majoră – 

Slănic-Moldova – E574 și Autostrada Brașov-Bacău 

idee POR 

40. Asigurarea conectivității la rețeaua rutieră majoră – 

Slănic-Moldova – DN12A 

idee POR 

41. Creșterea accesibilității la principalele puncte de 

interes ale orașului 

idee  

42. Extinderea sistemului de măsurare a calității aerului și 

monitorizare a nivelului de poluare 

idee FOND PROPRIU 

43. „Smart-light” – Modernizarea și extinderea sistemului 

de iluminat public, prin introducerea sistemelor de 

telemanagement și adoptarea de soluții integratoare 

idee POR 

44. Slănic VeloCity -  Sistem integrat de mobilitate 

alternativă de tip bike sharing 

idee POR 

45. Sistem inteligent de management al parcărilor idee POR PNRR 

46. Aplicație de mobilitate urbană de tip „MaaS” (soluție 

integrată de facilitare a mobilității urbane ca serviciu) 

idee POR PNRR 

47. Reamenajarea lacului de agrement din Slănic- 

Moldova, din zona Baraj Sonda 2 

idee PNRR, POR 

48. Amenajarea spațiilor verzi urbane și a zonelor de idee POR 
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promenadă 

49. Amenajarea de trasee potrivite pentru rute de 

montaigne-bike 

idee POR, CJ PARTENERIAT 

50. Construcția unui complex de agrement în orașul Slănic-

Moldova 

idee CNI,POR 

51. „Green Ciclo Tour” - dezvoltarea infrastructurii 

cicloturism în zona balneo Târgu Ocna - Slănic- Moldova 

- Poiana Sărată 

idee POR PNRR 

52. Reabilitarea infrastructurii rutiere în orașul Slănic 

Moldova 

idee ANGHEL SALIGNY 

53. Implementarea unui sistem integrat de taxare 

electronică pentru transport public, bike-sharing, 

parcare 

idee PNRR 

54. Amplasarea unui punct de informare intermodală în 

zona centrală 

idee POR 

55. Diversificarea ofertei culturale de petrecere a timpului 

liber 

idee  

56. Reabilitarea clădirilor și amenajarea curții în unitățile 

de învățământ, inclusiv prin amenajarea de spații verzi 

și a unor zone pentru desfășurarea de activități școlare 

în aer liber 

idee POR 

57. Slănic SmartCom – Dezvoltarea unei infrastructuri de 

comunicații performante și implementarea platformei 

idee FOND EUROPENE 
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integratoare Smart-City, suport pentru aplicațiile 

smart de la nivelul orașului 

58. Amenajarea hidroenergetică a pârâului Slănic idee  

59. Înființarea unei fabrici de reciclare a deșeurilor idee  

60. Extinderea infrastructurii pietonale prin amenajarea 

unei pasarele pietonale între Centrul de tratament 

balnear și str. Vasile Alecsandri 

idee CNI 

61. Extinderea infrastructurii pietonale în zona centrală a 

stațiunii 

idee POR 

62. Parcare modulară park-and-ride pentru promovarea 

utilizării transportului public și a soluțiilor de 

mobilitate urbană alternativă 

idee FOND EUR 

63. Sistem integrat pentru monitorizarea rețelelor de 

utilități 

idee POR 

64. Centrul operațional pentru monitorizarea parametrilor 

de eficiență energetică, indicatorilor de performanță 

si pentru prioritizarea intervențiilor și investițiilor 

idee POR 

65. Revitalizare spații culturale, cinematografe, muzee idee POR 

66. Dezvoltare infrastructură turistică: perimetre 

obiective turistice, incinte, spați publice din 

vecinătarea obiectivelor turistice și căi de acces către 

acestea 

idee  

67. Punerea în siguranță a monumentelor în stare de 

colaps si precolaps 

idee POR 
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68. Creșterea vizibilității și accesibilității către 

monumentele istorice, muzee și alte obiective de 

patrimoniu 

idee POR 

69. Realizarea și valorificarea unor trasee de turism 

cultural în stațiune 

idee  

70. Promovarea și stimularea activitățiilor de reabilitare 

tehnico-materială a bazelor de tratament: unități de 

cazare și de alimentație publică 

idee  

71. Promovarea și stimularea măsurilor pentru dezvoltarea 

turismului ecologic prin creșterea numărului de 

pensiuni agroturistice 

idee  

72. Amenajarea de obiective turistice noi idee  

73. Achiziționare trenuleț electric pentru agrement idee  

74. Construire și dotare 2 laboratoare scolare – școala 

gimnaziala nr. 2 Cireșoaia 

idee CNI 

75. Construire și dotare sală de sport – școala gimnaziala 

nr.2 Cireșoaia 

idee CNI 

76. Reabilitarea și modernizarea clădirii administrației 

publice, dotarea cu echipamente și mobilier a 

birourilor 

idee FOND EUROPENE 

77. Efectuare audit energetic și emitere Certificate de 

performanță energetică pentru clădirile municipale, 

terțiare sau rezidențiale 

idee FOND PROPRIU 
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78. Utilizarea surselor regenerabile de energie geotermală 

pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor din 

orașul Slănic-Moldova, sau prin instalații de tip pompă 

de căldură geotermală 

idee FOND EUR 

79. Realizare surse de producere a energiei electrice din 

microhidrocentrale 

idee FOND EUR 

80. Amenajarea/reabilitarea/extinderea infrastructurii de 

parcare existente 

idee  

81. Sistem integrat de monitorizare a calității apei și 

pentru prevenirea inundațiilor prin instalarea de 

senzori specifici și alertarea populației în cazul 

situațiilor cu potențial pericol 

idee  

82. Montarea de sisteme pentru monitorizare și control al 

funcționării sistemelor de încălzire și climatizare în 

cazul clădirilor publice și rezidențiale 

idee  

83. Proiect de susținere a investițiilor în soluții de tip 

„BMS – Building Management Systems”, în vederea unei 

abordări eco în obiceiurile de consum ale cetățenilor 

idee POR 

84. Sistem „smart” de treceri de pietoni inteligente idee POR, PNRR 

85. Proiect de dezvoltare a competențelor antreprenoriale 

și manageriale din domeniul turistic 

idee  

86. Amenajarea traseelor montane în scopul creșterii 

atractivității pentru turismul montan și ecoturismului 

idee  
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87. Amenajarea de noi trasee turistice și puncte de vizitare 

în stațiunea Slănic-Moldova și proximitate 

idee  

88. Realizarea de acțiuni de împădurire idee  

89. Înlocuirea autovehiculelor din parcul auto municipal cu 

autovehicule cu emisii reduse de carbon 

idee PNRR 

90. Înlocuirea autovehiculelor pentru transportul elevilor 

cu autovehicule cu emisii reduse de carbon 

idee PNRR 

91. Introducerea sistemelor inteligente de monitorizare a 

traficului (supraveghere video, camere radar, camere 

LPR) 

idee FOND PROPRIU 

92. Portal informatic de promovare turistică idee  

93. Implementare sistem fizic și digital de semnalizare 

privind accesul la principalii poli de atracție ai orașului 

idee  

94. Protecția și valorificarea patrimoniului construit: 

perimetre, incinte, spații publice din vecinătarea 

monumentelor și căi de acces către monumente 

idee  

95. Înființarea, amenajarea și dotarea Centrului Local de 

Informare și Promovare Turistică 

idee POR 

96. Realizarea de campanii pentru asigurarea protejării 

valorilor naturale și menținerea integrității și calității 

patrimoniului natural și a resurselor naturale 

  

97. Dezvoltarea de noi activități/forme turistice, precum 

ecoturismul, prin valorificarea resurselor naturale 

deosebite ( exemplu: Tufu de Falcău) 

idee POR 
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100 Realizarea unui Muzeu de Eco-artă idee  

101 Construire patinoar multifuncțional cu parcare 

supraetajată și amenajare peisagistică în Slănic- 

Moldova 

idee  

102 Reabilitarea, modernizarea și dotarea Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență 

idee PNRR 

103 Înființarea micro stației SMURD cu pompieri militari idee POR 

104 Centru operațional orășenesc pentru managementul 

situațiilor de urgență 

idee POR 

105 Construire, Modernizare, Dotare, școală/grădiniță 

/creșă 

idee CNI 

106 Înființarea unor tabere școlare idee  

107 Înființarea unei Biblioteci / Centru de Documentare și 

Informare și dotarea cu aparatură și mobilier la în 

Cireșoaia 

idee  

108 Punerea în funcțiune a Centrului Socio-Cultural Cerdac idee  

109 Implementare sistem de avertizare a populației în 

situații de urgență 

idee FOND PROPRIU 

110 Realizarea unui parteneriat între UAT, administrațiile 

Fondului Forestier, unitățile de învățământ și Poliția cu 

scopul realizării de campanii de ecologizare 

idee  

111 Educarea și conștientizarea populației cu privire la 

protecția mediului 

idee  
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112 Lucrări de îmbunătățiri funciare ale terenurilor 

degradate 

idee POIM, POR 

113 Realizarea de campanii de promovare turistică și 

includerea obiectivelor într-un circuit turistic 

idee  

114 Dezvoltarea de acțiuni de promovare complementare 

cu alte stațiuni turistice pentru creșterea circulației 

turistice la nivelul întregii zone 

idee  

115 Realizarea de noi locuri de joacă pentru copii idee  

116 Organizarea de evenimente culturale idee  

117 Înființarea unui centru de afaceri pentru activități 

economice nepoluante, inclusiv a asociațiilor pentru 

producătorii locali 

idee  

118 Actualizarea regulamentului privind parcările publice idee  

119 Înființarea unei structuri de gestionare a parcărilor cu 

plată 

idee  

120 Crearea stucturii de implementare și monitorizare a 

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 

idee  

121 Slănic Safe City – Platforma de management al 

securității urbane (camere video de supraveghere, 

video content analysis etc.) 

idee POR 

122 

 

Slănic Smart-Edu – Dotarea unităților de învățământ cu 

infrastructura specifică educației smart (dispozitive 

necesare învățământului on-line, plaforme digitale de 

e-learning, bibliotecă școlară virtuală, tele-

idee 

idee 

PNRR POR 
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educație,e-catalog etc.) 

123 Creșterea utilizării tehnologiei informațiilor și 

comunicațiilor în sistemul socio-medical, prin 

implementarea de soluții de tip e-sănătate, utilizarea 

rețelelor de tele-medicină, etc. 

idee POR 

124 Construirea de locuințe sociale și pentru tineri (ANL) idee CNI, PNRR, POR 

125 Înființarea unui centru socio - medical (ambulanță + 

cameră de gardă) 

idee POR, PNRR 

126 Înființarea unui centru de consiliere și informare idee  

127 Înființarea unui centru de zi cu servicii pentru 

persoanele defavorizate 

idee POR 

128 Construire Dispensar medical idee  

129 Centru de formare în domeniul balnear idee  

130 Participarea la târguri naționale și internaționale de 

turism balneo- climateric 

idee  

131 Promovarea de parteneriate la nivel național și 

internațional în vederea elaborării unor instrumente 

specifice pentru dezvoltarea turismului balneo- 

climateric 

idee  

132 Implementarea unor sisteme de reducere a vitezei în 

zonele identificate cu risc mare de accidente 

idee  

133 Plan logistic și/sau regulament referitor la circulația 

autovehiculelor de marfă 

idee  

134 Regulament pentru limitarea accesului vehiculelor idee  
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poluante în intravilanul orașului Slănic Moldova 

135 Construirea unei piețe agro - alimentare în Cireșoaia / 

Cerdac 

idee  

136 Realizarea unui centru de desfacere a produselor agro-

alimentare a producătorilor locali 

idee  

137 Atragerea resurselor umane în orașul Slănic-Moldova 

prin stimularea pieței forței de muncă și a calității 

vieții comunității locale 

idee  

138 Creșterea gradului de calificare aplicată a tinerilor 

pentru a lucra în domeniile specifice zonei 

idee  

139 Înființarea unui centru „after-school” idee  

140 Realizarea unui proiect educațional „Școala părinților” idee  

141 Realizarea de activități de prevenire a abandonului 

școlar 

idee  

142 Realizarea de campanii de educare privind regulile de 

igienă și salubritate 

idee  

143 Dezvoltarea de servicii suport pentru familii în 

dificultate, servicii îngrijire, locuințe protejate 

idee  

144 Crearea structurii de gestionare a serviciului de 

transport public 

idee PNRR 

145 Dezvoltarea unei platforme integrate pentru 

monitorizarea situației cererii și ofertei de pe piața 

forței de muncă 

idee  
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146 Realizarea de parteneriate cu universități de medicină, 

institute de cercetare și/sau recuperare medicală 

pentru cercetarea, explorarea și punerea în valoare a 

potențialului turistic, balneo climateric 

idee  

147 Realizarea de proiecte în parteneriat cu UAT - urile 

vecine pentru dezvoltarea și implementarea de 

abordări și acțiuni comune pentru rezolvarea împreună 

a problemelor majore specifice zonei 

idee  

148 Desfășurarea de campanii de promovare a deplasărilor 

durabile 

idee  

149 Elaborarea unui plan strategic de atragere a 

investitorilor 

idee  

150 Creșterea conștientizării populației cu privire la 

drepturile și obligațiile cetățenești 

idee  

151 Identificarea de surse de apă pentru consum, 

exploatarea și promovarea acestora ca brand local 

idee  

152 Măsuri pentru cresterea transparentei la nivelul UAT 

Slănic-Moldova 

idee  

153 Sistem informatic de tip ERP pentru creșterea 

performanțelor activității Primăriei Slănic-Moldova 

impl FOND PROPRIU 

154 Retro-digitalizare a documentelor din arhivă și 

administrarea electronică a documentelor din arhiva 

proprie 

idee  
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155 Realizarea de parteneriate la orice nivel cu actori 

interesați în vederea dezvoltării economice integrate 

a zonei 

idee  

156 Inventarierea situației cadastrale a străzilor și 

verificarea accesibilității ISU 

idee  

UAT TÂRGU OCNA 

Nr. crt. Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1. Modernizare infrastructura rutiera in orasul Targu Ocna 

5,6 km 

Documentatie depusa 

la Minister noiembrie 

2021 

PNDL Anghel Saligny 

2. Modernizare sistem de iluminat public ora Targu Ocna- 

Etapa I  

Finalizare Licitatie 

lucrari 

AFM 

3. Modernizare sistem de iluminat public oras Targu 

Ocna- Etapa II 

Documentatie depusa 

la AFM noiembrie 

2021 

AFM 

4 Reabilitare, modernizare,extindere și dotare Casa de 

Cultură Târgu Ocna, jud.Bacău-CNI  

Finalizat 2021 CNI 

5 Dotarea Orasului Targu Ocna (Centrul Cultural Ion 

Talianu) cu bunuri privind valorificarea traditiilor 

locale –GAL Valea Trotusului Masura 6/6B 

Proiect eligibil dupa 

evaluare, urmeaza 

semnarea 

Contractului de 

finantare 

GAL Valea Trotusului 

Masura 6/6B 
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6 Dezvoltarea modernizarea si dotarea infrastructurii 

operationale din cadul Scolii nr.1 oras Targu Ocna –POR 

2014-2020 

In executie lucrari POR 2014-2020 

7 Dezvoltarea modernizarea si dotarea infrastructurii 

operationale din cadul Scolii nr.2 oras Targu Ocna –POR 

2014-2020 

Semnat Contract 

de finantare- 

intocmire 

documentatie pentru 

licitatie proiectare si 

executie 

POR 2014-2020 

8 Valorificare turistică și modernizare infrastructură 

specific în stațiunea balneo-climatică Târgu Ocna -POR 

2014-2020 

In executie lucrari POR 2014-2020 

9 Dotarea unităților școlare din orașul Târgu Ocna, 

județul Bacău, cu echipamente/dispositive electronice 

necesare desfășurării activității didactice în mediul on-

line” și a indicatorilor tehnico-economici 

Lista rezerva POC 2014-2020 

10 Dotarea unităților de învățământ din orașul Târgu 

Ocna, cu echipamente de protecție medicală” 

Selectat pentru           

finantare 07.02.2022 

POIM 2014-2020 

11 Reabilitare si modernizare Gradinita Piticot B Targu 

Ocna" 

Proiect finalizat PNDL  

12 Reabilitare si modernizare Gradinita Piticot A Targu 

Ocna" 

Proiect finalizat PNDL 

13 Reabilitare si modernizare Colegiul National Costache 

Negri Targu Ocna" 

Proiect finalizat PNDL 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 346 

 

14 Construire si dotare centru multifunctional de tip cresa 

in zona Tisesti, oras Târgu Ocna 

Proiect in 

implementare 

PNDL 

15 Modernizare  4 strazi in orasul Tirgu Ocna, judetul 

Bacau: str. Viisoara, str. Capitan Busila, str. Tabacari, 

str. Daniela Caurea 

Proiect finalizat PNDL 

16 Reabilitare străzi oraş Tîrgu Ocna" (Str.Vasile 

Alecsandri, str. Stefan Constantinescu, str. Avram 

Iancu, str.Gura Slanic, str.Coasta Magurii, str.Salinei, 

str.Poet Ion Gramada, str.Paraul Valcica) 

Proiect finalizat PNDL 

17 Construire bloc de locuinţe pentru tineret bloc C8 Proiec tfinalizat ANL 

18 Construire teren  multisport la ŞcoalaGimnazială nr. 1, 

Târgu Ocna 

Proiect finalizat Terres des Hommes 

Elvetia 

19 Refacerea și reabilitarea drumurilor pt. Eliminarea 

efectelor inundaţiilor în Oraşul Tg. Ocna (str. Elisei 

Ursac, str. Cireşoaia, str. Zimbrului, str. Ţărăncunţa, 

str. Cărbunaru, str. M. Kogălniceanu, str. Horia) 

Proiect in 

implementare – depus 

la CNI 

CNI 

20 Covor bituminos, executare șanțuri și acostamente pe 

sectorul de drum județean DJ 116, de la km 16+049 la 

km 17+849 

Asociere cu 

Consiliul Județean 

Bacău 

95% CJ Bacau 

 5% UAT Tg. Ocna 

21 

Modernizarea străzilor Cărămidăriei, Viitorului și 

Cimitir din orașul Târgu Ocna, jud. Bacău 

Asociere cu Consiliul 

Județean Bacău HCL 

nr.100/28.10.2021 

 

90% CJ Bacau 

10% UAT Tg. Ocna 
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22 Amenajare ca zonă de agrement lacul cu apă sărată 

parc Aventura – parc Măgura, orașul Târgu Ocna, jud. 

Bacău 

Idee proiect Ministerul turismului HG 

nr. 1022/2018 

23 Amenajare parc Aventura – parc Măgura,orașul Târgu 

Ocna, jud. Bacău” 

Idee proiect Ministerul turismului HG 

nr. 1022/2018 

UAT AGĂŞ  

Nr. crt. Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1. Extindere Retea Canalizare Si Alimentare Cu Apa In 

Comuna Agas, Judetul Bacau 

idee de proiect PNRR 

2. Modernizare Drumuri De Interes Local, In Comuna Agas, 

Judetul Bacau 

idee de proiect PNRR 

3. Înființare Rețea De Distribuție Gaze Naturale În 

Comuna Agas, Judetul Bacau 

idee de proiect PNRR 

4. Reabilitarea Si Modernizarea Drumurilor Si Podurilor 

Afectate De Pagubele Produse In Urma Calamitatilor In 

Lunile Iunie/Iulie 2021, In Comuna Agas, Judetul Bacau 

idee de proiect CNI 

5 

 

Construire Cresa In Satul Sulta, Comuna Agas, Judetul 

Bacau 

idee de proiect CNI 

6 Reabilitare Si Modernizare Infrastructura Rutiera In 

Comuna Agas, Judetul Bacau 

idee de proiect PNI, ANGHEL SALIGNI 

7 Modernizare Prin Asfaltare Dc 135 Sat Cosnea, Comuna 

Agas, Judetul Bacau 

proiect in 

implementare 

BUGET LOCAL 

8 Infiintare Sistem De Alimentare Cu Apa, Colectare Si 

Tratare Ape Uzate In Comuna Agas , Judetul Bacau 

proiect in 

implementare 

GUVERNUL ROMANIEI 

PNDL 2 
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9 Reconstruire Pod Peste Raul Trotus, Sat Preluci, In 

Punctul „La Gater”,  Comuna Agas, Judetul Bacau 

proiect in 

implementare 

CENTRUL REGIONAL 

PENTRU FINANTAREA 

INVESTITIILOR RURALE 1 

NORD EST- IASI  

10 Extindere, Reabilitare, Dotare Si Construire Teren De 

Sport La Scoala Gimnaziala Din Sat Agas, Comuna Agas, 

Judetul Bacau 

 

proiect in 

implementare 

ADR N-E PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL REGIONAL 

2014-2020, AXA PRIORITARĂ 

10, OBIECTIV SPECIFIC 10.1 

11 Reabilitare Drum Sătesc, Refacere Apărare Mal Și 

Decolmatare Pârâu Cotumba, Comuna Agăș, Jud. 

Bacău, Lucrări Afectate De Calamitățile Naturale Din 

Perioada 01.07 – 31.07.2020 

proiect in 

implementare 

FONDUL DE INTERVENȚIE 

LA DISPOZIȚIA GUVERNULUI, 

PREVĂZUT ÎN BUGETUL DE 

STAT PE ANUL 2020, PENTRU 

UNELE UNITĂȚI 

ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

AFECTATE DE CALAMITĂȚILE 

NATURALE SI BUGETUL LOCAL 

12 Modernizare Drum Comunal Dc 136 din DN 12a - 

Manastirea Cotumba, Comuna Agas Judetul Bacau  

proiect finalizat GUVERNUL ROMANIEI 

PNDL 1 

13 Amenajare Piață În Comuna Agăș proiect finalizat FEADR,  AXA IV LEADER, 

MĂSURA 413.322B BUGETUL 

LOCAL 

14 Reabilitarea Si Modernizarea Asezamantului Cultural 

Goioasa”, Sat Goioasa, Comuna Agas, Judetul Bacau 

proiect finalizat CNI 
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15 Refacere Pod Peste Râul Trotuş Pe Dc 138, Sat 

Diaconeşti În Punctul „La Brănesni”, În Comuna Agăş, 

Judeţul Bacău 

proiect finalizat FEADR,  AXA IV LEADER, 

MĂSURA 413.322D BUGETUL 

LOCAL 

16 Modernizare Drumuri Locale In Punctul Colonie”, In 

Comuna Agas, Judetul Bacau 

proiect finalizat BUGET LOCAL 

17 Modernizare Drum Comunal Paraul Agas L = 1,3 Km” In 

Comuna Agas, Judetul Bacau 

proiect finalizat BUGET LOCAL 

 

18 Reabilitare, Modernizare Si Dotare Camin Cultural, Sat 

Cosnea,Comuna Agas, Judetul Bacau 

proiect finalizat PROGRAMUL NATIONAL DE 

DEZVOLTARE RURALA PNDR 

2014-2020, MĂSURA 7- 

SERVICII DE BAZĂ ŞI 

REÎNOIREA SATELOR ÎN 

ZONELE RURALE; SUBMĂSURA 

7.2 

19 Modernizare Drum Local, In Localitatea Diaconesti, 

Comuna Agas, Judetul Bacau 

proiect finalizat BUGET LOCAL 

20 Modernizare Drum Local, In Localitatea Goioasa, 

Comuna Agas, Judetul Bacau 

proiect finalizat BUGET LOCAL 

UAT ARDEOANI 

Nr.crt. Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Construire podet beton armat in satul Leontenesti pe 

DC 176A punct Mihalache Ion in comuna Ardeoani, 

Judet Bacau 

Finalizat  Buget local 
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2 Reabilitare infrastructurii rutiere afectate de viituri in 

comuna Ardeoani, judetul Bacau 

In derulare CNI, Buget local 

3 Infiintarea sistemului de canalizare in comuna 

Ardeoani, judet Bacau 

Proiect depus la 

CNI- nr de inregistrare 

12631/19.06.2019 

CNI, Buget local, Alte 

surse 

4 Reabilitare drumuri comunale si locale afectate de 

calamitati in comuna Ardeoani, judet Bacau 

Proiect depus la 

CNI- nr de inregistrare 

14606/22.06.2019 se 

afla inscris in achizitie 

CNI 

Buget local 

5 Reabilitare si modernizare pod in comuna Ardeoani, 

judetul Bacau 

Proiect depus la 

CNI- nr de inregistrare 

21536 /22.11.2019 se 

afla inscris in LISTA 

SINTEZA 

Proiect depus prin 

programul “Anghel 

Saligny” nr. AS-

644/07.02.2022 

CNI 

Buget local 

Alte surse 

6 Restaurare si punere in valoare monument istoric 

„Scoala BC-II-m-B-00848” proiectare si consultanta 

Solicitare depusa 

la CNI- nr de 

inregistrare 

352/23.01.2020 se 

afla inscris in LISTA 

SINTEZA 

CNI 

Buget local 

Alte surse 
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7 Amenajare santuri pereate cu prefabricate din beton 

de la Balan Neculai la Pascal C. Ion sat Ardeoani, 

comuna Ardeoani, judet Bacau 

 

Finalizat Buget local 

8 Retea monitorizare video Finalizat  Buget local 

9 Reactualizare PUG In derulare Buget local 

10 Achizitionare tractor Finalizat Buget local 

11 Achizitionare remorca Finalizat Buget local 

12 Construire podet pe DC 182A În curs de achiziție Buget local 

13 Construire podet in sat Ardeoani str. Bejenaresti punct 

Nastase 

În curs de achiziție Buget local 

14 Achizitionare imobil pentru depozitare material 

antiderapant si alte materiale  

Finalizat Buget local 

15 Achizitionare motoferastrau Finalizat Buget Local 

16 Achizitionare rampa incarcare utilaje Finalizat Buget local 

17 Dotare cu utilaje a serviciului voluntar pentru situatii 

de urgente din comuna Ardeoani 

Finalizare 

procedura achizitie 

AFIR,  Buget local  

18 Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna 

Ardeoani, judetul Bacau 

Solicitare depusa  

POIM 2014-2020 cu nr. 

inreg. 

94513/19.11.2019 

A fost intocmit 

studiu de fezabilitate 

Solicitare depusa  POIM 

2014-2020 cu nr. inreg. 

94513/19.11.2019 

Buget local 
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si masuratorile 

cadastrale 

19 Sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii 

inteligente a energiei in infrastructura de iluminat 

public din comuna Ardeoani, judetul Bacau 

In derulare 

procedura achizitie 

AFM 

Buget local 

20 Amenajare alei pietonale Idee  

21 Achiziționare microbuz școlar Idee  

22 Amenajare spațiu de joacă pentru copii Idee  

23 Construire sediu primărie Idee  

24 Reabilitare si modernizare drumuri in comuna Ardeoani Idee  

25 Construire sală de sport Idee  

27 Amenajare piste bicicliști Idee  

28 Amenajare stații încărcare vehicule nepoluante Idee  

29 Amenajare teren sport Idee  

30 Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor 

naturale în comunele Măgirești, Ardeoani și Scorțeni, 

județul Bacău 

Idee  

31 Amenajare case mortuare Idee  

32 Amenajare centru de bătrâni Idee  

33 Achiziționare autospecială pentru stingerea incendiilor Idee  

34 Achiziționare sistem alarmare pentru situații de 

urgență 

Idee  

UAT ASĂU 

Nr.crt. Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 
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1 Realizare canalizare si statie de epurare, extindere 

retea de apa in comuna Asau, judetul Bacau 

In implementare PNDL II, Buget local 

2 Reabilitare şi Consolidare Pod din Beton, peste Pârâul 

Asău în Comuna Asau, Sat Apa Asău, punctul Soci, 

Judeţul Bacău 

In implementare PNDL II, Buget local 

3 Extindere retea apa potabila de la km 2 la km 6 in satul 

Apa Asau, comuna Asau 

In implementare Buget local 

4 Modernizare drumuri de interes local in comuna Asau, 

judetul Bacau 

Depus prin PNI 

Anghel Saligny 

PNI Anghel Saligny 

Buget Local 

5 Reparatii capitale parte carosabila pe DC 146, de la km 

0+000 la km 6+000, in comuna Asau, judetul Bacau 

Depus prin PNI 

Anghel Saligny 

PNI Anghel Saligny 

Buget Local 

6 Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala 

nr. 1 Apa Asau, sat Apa Asau, comuna Asau, judetul 

Bacau 

Depus prin CNI CNI 

Buget local 

7 Cresterea eficientei energetice, renovare sediu 

primarie, in sat Asau, comuna Asau, judetul Bacau 

Idee de proiect PNRR, Buget local 

8 Modernizarea sistemului de iluminat public prin 

creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public în comuna Asău, din județul Bacău 

Idee de proiect AFM, Buget local; 

9 Modernizare DJ 116B Idee de proiect PNI Anghel Saligny, Buget 

Local, Parteneriat cu CJ 

Bacau 

UAT BALCANI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 
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1 Modernizare drumuri locale în satele Balcani, 

Frumoasa, Ludași și Schitu Frumoasa, comuna Balcani, 

judeţul Bacău 

Recepționat 

17.12.2021 

PNDL II + buget local 

2 Modernizarea sistemului de iluminat public prin 

creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat 

și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în 

infrastructura de iluminat public din comuna Balcani, 

județul Bacău 

În implementare AFM + buget local 

3 Modernizare drumuri locale în satele Balcani, 

Frumoasa și Schitu Frumoasa, comuna Balcani, județul 

Bacău 

Depus solicitare la 

M.D.L.P.A., transmis 

clarificări, în curs de 

evaluare 

PNI „Anghel Saligny” + 

buget local 

4 Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență 

cu autospecială pentru stingerea incendiilor 

Finalizat 2014 - 2020 GAL Umus Montana + 

buget local 

5 Modernizare rețea de iluminat public în comuna 

Balcani 

Finalizat 2014 - 2020 PNDL II + buget local 

6 Dotarea biroului gospodărire comunală și mediu, 

transport public local, iluminat public cu 

buldoexcavator în comuna Balcani, județul Bacău 

Finalizat 2014 - 2020 GAL Nicolae Roznovanu + 

buget local 

7 Proiect integrat in comuna Balcani, judetul Bacau 

(Modernizare drum sătesc, sat Frumoasa; achiziție 

costume populare) 

Finalizat 2014 - 2020 GAL Nicolae Roznovanu + 

buget local 
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8 Modernizarea și dotarea așezământului cultural din 

localitatea Schitu Frumoasa, comuna Balcani, județul 

Bacău 

Finalizat 2014 - 2020 CNI + buget local 

9 Construire Hală Agroalimentară, sat Frumoasa, comuna 

Balcani, județul Bacău 

Finalizat 2014 - 2020 Buget local 

10 Modernizare drum satesc Frănțeni, comuna Balcani, 

județul Bacău 

Finalizat 2014 - 2020 Buget local 

11 Modernizare drum sătesc strada Parcului, sat 

Frumoasa, comuna Balcani, judeţul Bacău 

Finalizat 2014 - 2020 Buget local 

12 Modernizare drum sătesc strada Pieței, sat Frumoasa, 

comuna Balcani, județul Bacău 

Finalizat 2014 - 2020 Buget local 

13 WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în 

comunitățile Locale, Comuna Balcani, Județul Bacău 

Finalizat 2014 - 2020 Agenția Executivă pentru 

Inovare și Rețele (INEA) 

14 Modernizare drum sătesc Strada Prundului (L = 425 m), 

sat Frumoasa, comuna Balcani, județul Bacău 

Finalizat 2014 - 2020 Buget local 

15 Modernizare drumuri sătești: Strada Gârla Morii (L = 

446 m) și Strada Coardă (L = 90 m), sat Frumoasa, 

comuna Balcani, județul Bacău 

Finalizat 2014 - 2020 Buget local 

16 Modernizare drumuri sătești: Strada Marcu (L = 210 m) 

și Strada Julfă (L = 123 m), sat Frumoasa, comuna 

Balcani, județul Bacău 

Finalizat 2014 - 2020 

Finalizat 2014 - 2020 

Buget local 

17 Modernizare drumuri sătești: Strada Linia I (L=160 m) 

și Strada Linia II (L=325 m), sat Ludași, comuna Balcani, 

județul Bacău 

Finalizat 2014 - 

2020 

Buget local 
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18 Modernizare drumuri sătești: Strada Linia I-IV (L = 90 

m) și Strada Linia III (L = 120 m), sat Ludași, comuna 

Balcani, județul Bacău 

Finalizat 2014 - 

2020 

Buget local 

19 Modernizare drum sătesc Strada Arghir (L = 120 m), sat 

Ludași, comuna Balcani, județul Bacău 

Finalizat 2014 - 

2020 

Buget local 

20 Modernizare drum local Strada Filip, sat Frumoasa, 

comuna Balcani, județul Bacău 

Finalizat 2021 Buget local 

21 Modernizare drum local Strada Filip-Frănțeni, sat 

Frumoasa, comuna Balcani, județul Bacău 

Finalizat 2021 Buget local 

22 Modernizare drum local Strada Cantină, sat Frumoasa, 

comuna Balcani, județul Bacău 

Finalizat 2021 Buget local 

23 Modernizare drum local Strada Miricica, sat Frumoasa, 

comuna Balcani, județul Bacău 

Finalizat 2021 Buget local 

24 Amenajare 5 terenuri de sport multifuncționale, cu 

gazon sintetic și împrejmuire, în comuna Balcani, 

județul Bacău 

Finalizat 2021 Buget local 

25 Amenajare parcări la Bisericile din comuna Balcani Finalizat 2021 Buget local 

26 Achiziționare și montare modul medical, sat Ludași, 

comuna Balcani 

Finalizat 2021 Buget local 

27 Amenajare diguri de protecție maluri în comuna 

Balcani 

Finalizat 2021 Buget local 

28 Inființare rețea de alimentare cu apă și canalizare, 

comuna Balcani 

Idee de proiect Fonduri externe + buget 

local 
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29 Achiziționare utilaje pentru Primăria Balcani Idee de proiect Fonduri externe + buget 

local 

30 Amenajare pistă pentru bicicliști în Comuna Balcani, 

județul Bacău 

Idee de proiect PNRR 

31 Achiziționare microbuz electric și stație de încărcare, 

comuna Balcani 

Idee de proiect PNRR 

32 Modernizare drumuri locale în satele Balcani și 

Frumoasa, comuna Balcani, județul Bacău 

În implementare Buget local 

33 Modernizare drum local strada Prundului, sat 

Frumoasa, comuna Balcani, județul Bacău 

În implementare Buget local 

34 Modernizare drum local strada Ghedeon, sat Schitu 

Frumoasa, comuna Balcani, județul Bacău 

În implementare Buget local 

UAT BEREŞTI-BISTRIŢA 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Construire cămin cultural în satul Beresti Bistrița 

comuna Beresti Bistrita județul Bacau 

Certificat de Urbanism CNI - Listă sinteză 

2 Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Beresti-Bistrita judetul Bacau 

Certificat de Urbanism P.N.I. Anghel Saligny 

3 Înfiintare  distributie gaze  naturale si  racorduri  în  

comuna Beresti-Bistrita, cu  satele : Berești-Bistrița, 

Padureni , Climesti si Brad, jud. Bacău 

 

Certificat de Urbanism 

 

P.N.I. Anghel Saligny 

4 Reabilitarea moderată si crearea facilitatilor necesare 

pentru cladirea ce va gazdui Centrul After School în sat 

Climești comuna Berești-Bistrița județul Bacău  

Certificat de Urbanism PNRR - C10 
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5 Construire after - school în sat Brad comuna Berest-

Bistrita judetul Bacau 

Certificat de Urbanism - 

6 Amenajare șanturi betonate și acostamente pe DC6 în 

Comuna Berești-Bistrița  

Idee de proiect - 

UAT BEREŞTI-TAZLĂU 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Refacere si modernizare drum comunal dc175, 

km0+000-3+850, l=3,85 km, in comuna Beresti Tazlau, 

judetul Bacau – afectat de inundatiile din anul 2010 

 

Finalizat 

 

AFIR 

2 Modernizare drum comunal dc 200 km 0+000-4+200, 

comuna Beresti-Tazlau, judetul Bacau PNDL 

Finalizat MDRAP  

3 RK Hala mijloace transport si utilaje   Finalizat BUGET LOCAL 

4 Instalatie incalzire termica + centrala termica Biserica 

ortodoxa Tescani 

Finalizat BUGET LOCAL 

5 Construire Troita Biserica Ortodoxa Bosoteni Finalizat BUGET LOCAL 

6 Amenajare Baza sportiva si de agrement Beresti-Tazlau Finalizat BUGET LOCAL 

7 RK, Reabilitari biserica catolica Enachesti Finalizat BUGET LOCAL 

8 Reabilitare Biserica ortodoxa Bosoteni Finalizat BUGET LOCAL 

9 Utilitati Scoala Prisaca, Amenajare Grup sanitar, sursa 

apa, Fosa septica   

Finalizat BUGET LOCAL 

10 RK, reabilitari Dispensar Medical si ANEXA Tescani Finalizat BUGET LOCAL 

11 Lucrari consolidare mal DC 176 in punct pod la Cobuz Finalizat BUGET LOCAL 

12 Canalizare sat Beresti-Tazlau Finalizat BUGET LOCAL 
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13 Dotare camin cultural Enachesti, FEADR lot 1 costume 

populare 

Finalizat AFIR 

14 Dotare camin cultural Enachesti, FEADR lot 2 mobilier 

si aparatura 

Finalizat AFIR 

15 Achizitie microbuz pentru transport public de persoane 

pe raza comunei Beresti-Tazlau FEADR 

Finalizat AFIR 

16 Dotari independente  "Achizitii de masini si utilaje 

pentru serviciul public de gospodarire comunala 

Finalizat BUGET LOCAL 

17 Fosa septica Scoala Enachesti Finalizat BUGET LOCAL 

18 Grup sanitar, alei si podet Scoala Prisaca Finalizat BUGET LOCAL 

19 Instalatie exterioara de apa si canalizare Scoala 

Beresti-Tazlau   

Finalizat BUGET LOCAL 

20 Grup sanitar, alei , scari si copertina Camin Cultural 

Enachesti 

Finalizat BUGET LOCAL 

21 Amenajare Hala pentru utilaje din dotarea Serviciului 

public de gospodarire comunala 

Finalizat BUGET LOCAL 

22 Construire acoperis Centrala termica Scoala Tescani Finalizat BUGET LOCAL 

23 Teren sport multifunctional cu imprejmuire scoala 

Turluianu nr. 1 

Finalizat BUGET LOCAL 

24 Teren sport multifunctional cu imprejmuire scoala 

Turluianu nr. 2 

Finalizat BUGET LOCAL 

25 Imprejmuire Scoala Tescani Finalizat BUGET LOCAL 

26 RK, Reabilitare Scoala  veche  Beresti-Tazlau Finalizat BUGET LOCAL 
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27 Lucrari de refacere a drumurilor locale afectate de 

calamitatile naturale, produse de inundatii, in comuna 

Beresti-Tazlau, judetul Bacau  

Finalizat BUGET DE STAT  

28 Consolidare maluri si pod, afectate de calamitati 

naturale produse de inundatii in comuna Beresti-

Tazlau, judetul Bacau 

Finalizat BUGET DE STAT  

29 Refacere DC 176, sat Tescani, comuna Beresti-Tazlau, 

judetul Bacau, punct Muzeu George Enescu 

Finalizat BUGET DE STAT  

30 Refacere punte pietonala sat Beresti-Tazlau  Finalizat BUGET DE STAT  

31 Construire Gradinita sat Turluianu, comuna Beresti-

Tazlau, judetul Bacau  FEADR 

Finalizat AFIR  

32 Imprejmuire gard scoala Romanesti  Finalizat BUGET LOCAL 

33 Imprejmuire gard scoala Prisaca        Finalizat BUGET LOCAL 

34 Magazie Scoala Beresti-Tazlau Finalizat BUGET LOCAL 

35 Magazie Scoala Bosoteni Finalizat BUGET LOCAL 

36 Magazie Scoala Romanesti Finalizat BUGET LOCAL 

37 Reabilitare spatiu centrala termica Scoala Beresti 

Tazlau  

Finalizat BUGET LOCAL 

38 Reabilitare Camin Cultural Tescani, comuna Beresti-

Tazlau, judetul Bacau FEADR 

Implementare AFIR 

39 Extindere retea 380V, pentru alimentare cu energie 

electrica scena  sat Beresti-Tazlau 

Finalizat BUGET LOCAL 

40 Lucrari de reparatii si reabilitare fantani comuna 

Beresti-Tazlau 

Finalizat BUGET LOCAL 
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41 Parapet metalic rutier DC176 completare obiectiv 

„Consolidare maluri si pod, afectate de calamitati 

naturale produse de inundatii in comuna Beresti-

Tazlau, judetul Bacau" 

Finalizat BUGET DE STAT 

42 Amenajare instalatii  grup sanitar, sursa apa, fosa 

septica  scoala Bosoteni 

Finalizat BUGET LOCAL 

43 Amenajare instalatii grup sanitar, sursa apa, fosa 

septica scoala Romanesti 

Finalizat BUGET LOCAL 

44 Alimentare cu apa  grup sanitar scoala Prisaca  Finalizat BUGET LOCAL 

45 Scoala Prisaca; inlocuit acoperis, tencuieli, vopsitorii Finalizat BUGET LOCAL 

46 Scoala Romanesti; inlocuit acoperis, tencuieli 

interioare si exterioare, vopsitorii interioare si 

exterioare, refacerea aleii de acces 

Finalizat BUGET LOCAL 

47 Scoala Bosoteni; inlocuit acoperis,tencuieli,vopsitorii Finalizat BUGET LOCAL 

48 Paratrasnet Scoala Gimnaziala nr,1 Turluianu  Finalizat BUGET LOCAL 

49 Modernizare drumuri de interes local in satele Bosoteni 

si Turluianu, comuna Beresti-Tazlau 

Implementare AFIR 

50 Infiinţarea sistemului de alimentare cu apă în 

localitatile Beresti-Tazlau si Turluianu, comuna Beresti 

Tazlau, judeţul Bacau 

Implementare MLPDA – PNDL II 

51 Infiinţarea reţelei de canalizare ape uzate menajere şi 

a staţiei de epurare, în localitatile Beresti-Tazlau si 

Turluianu, comuna Beresti Tazlau, judeţul Bacau 

Implementare MLPDA – PNDL II 
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52 Reabilitare dispensar medical în satul Tescani, comuna 

Berești-Tazlău, județul Bacău 

Finalizat MLPDA – PNDL II 

53 Lucrari de refacere gabioane punte pietonala in sat 

Bosoteni, comuna Beresti-Tazlau, judetul Bacau 

Finalizat BUGET DE STAT 

54 Magazie pentru lemne foc si alei betonate aferente 

Scoala Tescani 

Finalizat BUGET LOCAL 

55 RK, Scoala Beresti-Tazlau inlocuit sarpanta si 

invelitoare 

Finalizat BUGET LOCAL 

56 Reparatie capitala, Scoala Veche Beresti-Tazlau, corp 

2 

Finalizat BUGET LOCAL 

57 Amenajare spatiu centrala termica si instalatii Scoala 

Veche Beresti-Tazlau, corp 2 

Finalizat BUGET LOCAL 

58 Extindere Sistem de alimentare cu apa si Retea de 

canalizare in satele Beresti-Tazlau si Turluianu, 

comuna Beresti-Tazlau, Judetul Bacau 

Proiect in 

implementare 

MLPDA Anghel Saligny 

59 Retele de canalizare in satele Tescani si Romanesti, 

comuna Beresti-Tazlau, Judetul Bacau 

Proiect in 

implementare 

MLPDA Anghel Saligny 

60 Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in 

comuna Beresti Tazlau,  

Proiect in 

implementare 

MLPDA Anghel Saligny 

61 Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor 

naturale în comunele Poduri, Berești Tazlău și Strugari, 

județul Bacău 

Proiect in 

implementare 

MLPDA Anghel Saligny 

UAT BERZUNŢI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 
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1 Extindere rețea de alimentare cu apă și înființare rețea 

de canalizare cu stație de epurare în comuna Berzunți, 

județul Bacău; 

Proiect în derulare Programul Național de 

Dezvoltare Locală II 

2 Construire așezământ cultural; Proiect în derulare Buget local 

3 Modernizarea sistemului de iluminat public prin 

creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat 

și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în 

infrastructura de iluminat public din comuna Berzunți, 

județul Bacău. 

Proiect în derulare AFM 

4 Modernizare drumuri locale comuna Berzunți, județul 

Bacău, satele Berzunți, Dragomir, Buda 

Idee de proiect CNI 

5 Construire sala de sport, comuna Berzuni, sat Berzunți, 

județul Bacău 

Idee de proiect CNI 

6 Construire teren mini fotbal Idee de proiect CNI 

7 Puncte de reincarcare electrice Idee de proiect PNRR C10 

8 Microbuze electrice Idee de proiect PNRR C15 

9 Infiintare retea de distributie a gazelor  Idee de proiect PNRR C6 

10 Centru de zi pentru batrani Idee de proiect PNRR C13 

11 Dotari scoli Idee de proiect PNRR C15 

12 Infiintarea unei noi surse de apa pentru Satele 

Berzunti, Dragomir si Buda 

Idee de proiect  

UAT BÎRSĂNEŞTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 
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1 Modernizare drumuri locale si DC158 în comuna 

Bârsănești, județul Bacău  

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Programul Național de 

Dezvoltare Durabilă + buget 

local 

2 Modernizare retea de drumuri locale în comuna 

Bârsănești, județul Bacău. 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Programul Național de 

Dezvoltare Durabilă +buget 

local 

3 Construire Centru de Tineret pentru activitati 

culturale în Comuna Bârsănești, Județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale + buget 

local 

4 Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în 

comuna Bârsănești, județul Bacău 

Idee de proiect Programul national de 

investiții "Anghel Saligny" + 

buget local 

5 Modernizare prin asfaltare drum în comuna Bârsănești, 

județul  Bacău 

Idee de proiect  Programul national de 

investiții "Anghel Saligny" + 

buget local 

6 Modernizare strada Mihai Eminescu din satul Caraclău, 

comuna Bârsănești, județul Bacău 

Idee de proiect Programul national de 

investiții "Anghel Saligny" + 

buget local 

7 Modernizare strada Slatina și construire pod, sat 

Caraclău, comuna Bârsănești, județul Bacău 

Idee de proiect Programul national de 

investiții "Anghel Saligny" + 

buget local 

 UAT BLĂGEŞTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizare drumuri interes local, com. Blagesti Proiect Tehnic Program Anghel Saligny 
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2 Renovare integrala Scoala Gimnaziala Nr. 1 Blagesti 

Componenta 5-Valul renovarii – axa 2-B1 

Proiect Tehnic PNRR 

3 Achizitie de vehicule elecrice destinate transportului 

public si doua statii de incarcare Componenta 10-

Fondul local II.1 

Idee de proiect PNRR 

4 Dezvoltare infrastructura pentru managementul 

gunoiului de grajd si a altor deseuri agricole 

compostabile Componenta 3-Managementuldeseurilor 

I.2 

Idee de proict PNRR 

5 Parc recreere Izvoare, Blagesti Proiect in 

implementare 

Buget local 

6 Centru comunitar integrat, Blagesti Componenta 12 – 

Sanatate II.4 

Idee de proiect PNRR 

7 Sala sport cu tribuna de 180 locuri Proiect finalizat CNI 

8 Teren sport multifunctional cu gazon sintetic Scoala 

Generala ION ROTARU”, Valea lui Ion, com. Blagesti 

Proiect finalizat Buget local 

9 Teren sport multifunctional cu gazon sintetic Scoala 

Generala sat Buda, com. Blagesti 

Proiect finalizat Buget local 

10 Lucrari de modernizare Cimitir Central com. Blagesti Proiect in 

implementare 

Buget local 

11 Modernizare Sistem de iluminat public, com. Blagesti, 

jud. Bacau 

Proiect finalizat Buget local 

12 Infiintare Centru de zi, com. Blagesti Componenta 15 – 

Educatie 12 

Idee de proiect PNRR 
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UAT BOGDANEŞTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Imbracaminte bituminoasa usoara la DC.577, zona 

Deal, comuna Bogdanesti-judetul Bacau 

Finalizat in 2014 Buget local 

2 Construire Punte metalica, sat Filipesti, catunul 

Cozanesti,com.Bogdanesti-Bacau 

Finalizat in 2014 Buget local 

3 Lucrari de aparare punte metalica(gabioane) peste 

raul Oituz,sat Filipesti, com.Bopgdanesti 

Finalizat in 2015 Buget local 

4 Modernizare drumuri locale satele Bogdanesti si 

Filipesti,comuna Bogdanesti-Bc 

Finalizat in 2016 Buget local si PNDL I. 

5 Amenajare intersectie drum la DC 1475 cu DC 1410-

str.Peste Vale 

Finalizat in 2017 Buget local 

6 Rigola betonata la DC 219- Slobozia,com.Bogdanesti Finalizat in 2017 Buget local 

7 Rigola betonata la DC cu nr,cadastral 61030  si 61031-

str. Slobozia, com. Bogdanesti 

Finalizat in 2017 Buget local 

8 Imbracaminte bituminoasa usoara la 

DC.468(centru),DC 1198 (Ostroave), DE.590 Blocuri, 

com. Bogdanesti - Bacau 

Finalizat in 2017 Buget local 

9 Imbracaminte bituminoasa usoara la DC.469(partial), 

zona Rogoz, com. Bogdanesti 

Finalizat in 2017 Buget local 

10 Dotari cu instalatii de supraveghere video in 

com.Bogdanesti, jud.Bacau 

Finalizat in 2019 Buget local 
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11 Construire pod din beton armat cu un singur fir de 

circulatie peste raul Oituz,zona Slobozie,sat 

Bogdanesti,com.Bogdanesti, jud.Bacau 

Finalizat in 2020 Buget local si AFIR 

12 Realizare retea de apa potabila si canalizare,satele 

Filipesti, com. Bogdanesti  

Contract cu 

finalizare lucrare 2022 

Buget local si PNDL II. 

13 Imbracaminte bituminoasa usoara la 

DC1030,str.Munteni, com.Bogdanesti 

Contract cu 

finalizare lucrare 2022 

Buget local  

14 Imbracaminte bituminoasa usoara la DE 1505 si DC 

1475 (partial), com. Bogdanesti 

Contract cu 

finalizare lucrare 2022 

Buget local 

15 Modernizare iluminat public si eficientizare energetic, 

com.Bogdanesti 

In curs de 

implementare 

Buget local 

UAT BRUSTUROASA 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Reabilitare Scoala Gimnaziala Ioana Radu Rosetti, 

Brusturoasa, Bacau 

Proiect in 

implementare 

PNDL II 

2 Amenajare Scoala Cuchinis si infiintare grup sanitar si 

centrala termica localitatea Brusturoasa, judetul 

Bacau 

 

Proiect in 

implementare 

 PNDL II 

3 Construire si dotare Camin Cultural in sat 

Brusturoasa, com. Brusturoasa, jud. Bacau 

Proiect in 

implementare 

CNI 

4 Lucrari de refacere a infranstructurii locale afectate 

ca urmare a calamitatilor natural produse de 

inundatii – drum si parau, Paraul Ursului, localitate 

Brusturoasa. Comuna Brusturoasa, judetul Bacau 

 

Proiect in 

implementare 

 

CNI 
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5 Amenajare drumuri de interes local in comuna 

Brusturoasa, judetul Bacau 

Proiect finalizat in 

februarie 2022 

AFIR 

6 Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna 

Brusturoasa, jud. Bacau 

Idee de proiect Programul National de 

Investiţii „Anghel Saligny” 

7 Infiintare retea de alimentare cu apa in comuna 

Brusturoasa, judetul Bacau 

Idée de proiect Programul National de 

Investiţii „Anghel Saligny” 

8 Moderizare drumuri si poduri de interes local comuna 

Brusturoasa, judetul Bacau” 

Idée de proiect Programul National de 

Investiţii „Anghel Saligny 

UAT BUHOCI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1.  Eficientizare energetica a scolii Bijghir, com.Buhoci   Surse proprii 

2.  Reabilitare, modernizare si dotarea scolii Buhoci, Com. 

Buhoci  

 Surse proprii 

3.  Reabilitare si modernizare gradinita cu program 

Normal Bijghir,Com. Buhoci 

 Surse proprii 

4.  Proiect școala dupa școala comuna Buhoci  Surse proprii 

5.  Construire parcuri de joacă  Surse proprii 

6.  
Construire magazie de lemne școala Bijghir, com. 

Bijghir 

 Surse proprii 

7.  Studii de fezabilitate si expertiza școala Coteni, com. 

Bijghir 

 Surse proprii 

8.  Studii de fezabilitate si expertiza școala Dospinesti, 

com. Bijghir 

 Surse proprii 
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9.  Dotare Gradinita Bijghir, com. Bijghir   Surse proprii 

10.  Cresterea gradului de utilizare a Internetului prin 

achizitia de echipamente dispozitive electronice in 

comuna Buhoci  

 Surse proprii 

11.  Actualizare si extindere  P.U.G.  Surse proprii 

12.  Sistem distributie gaze naturale com. Buhoci  Surse proprii 

13.  Extindere si modernizare a rețelei de alimentare cu 

energie electrica a  sistemului de iluminat public in 

comuna Buhoci 

 Surse proprii, buget de stat 

14.  Amenajare fantana publică „Uluc Bijghir”   Surse proprii 

15.  Statii de reîncărcare   Surse proprii 

16.  Execuția de branșare către populație  Surse proprii 

17.  Construcții  aleii  pietonale   Surse proprii 

18.  Modernizarea rețelei de drumuri de interes  local 

comuna  Buhoci, jud. Bacău 

 Surse proprii 

19.  Construire parcare dispensar uman Bijghir  Surse proprii 

UAT CAŞIN 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizarea Sistemului De Iluminat Public Prin 

Cresterea Eficientei Energetice A Corpurilor De 

Iluminat Si Prin Gestionarea Inteligenta A Energiei 

Electrice In Infrastructura De Iluminat Public Din 

Comuna Casin , Judetul Bacau . 

 Proiect finalizat in 

2021  

 

AFM 

Bugetul local  
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2 Extindere, Modernizare, Renovare Si Dotare Camin 

Cultural  Sat Casin, Comuna Casin, Judetul Bacau  

Proiect in 

implementare  

MLPDA prin COMPANIA 

NATIONALA DE INVESTITII 

“C.N.I.” S.A. BUCURESTI   

Buget local  

3 Modernizare Drumuri De Interes  Local In Comuna 

Casin, Judetul Bacau  

Proiect in 

implementare , 

termen de finalizare 

9.12.2022 

AFIR Romania SA,Buget local  

4 Cresterea eficientei energetice si gestionarea 

inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatia 

de unitati de invatatmant la Scoala Gimnaziala Inv. N. 

Paslaru  

Proiect in 

implementare 

Priect depus la AGENTIA 

FONDULUI PENTRU MEDIU  

Buget local   

5 Construire Sala De Sport In Sat Curita , Comuna Casin  Proiect in 

implementare  

Priect depus la COMPANIA 

NATIONALA DE INVESTITII 

“C.N.I.” S.A. BUCURESTI   

Buget local  

6 Modernizare suprafata joc  teren sport, zona Tanase  

sat Casin,comuna Casin   

Proiect in 

implementare  

Buget local  

7 Actualizare PUG si RLU , COMUNA CASIN  Proiect in 

implementare  

MLPDA  

Buget local  

8 Amenajare teren sport - scoala gimnaziala Inv. N. 

Paslaru, sat Casin, comuna Casin , judetul Bacau  

Idee de proiect  Afir Romania SA prin GAL 

VALEA TROTUSULUI  

Buget local 
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9 Construire Biserica Ortodoxa Nasterea Maicii Domnului 

si Sf. Mucenita Sofia, sat Curita , comuna Casin  

Proiect in 

implementare , 

termen de finalizare 

septembrie 2022 

Buget local  

10 Finalizare lucrari la Camin Cultural sat Curita, comuna 

Casin  

Proiect in 

implementare  

Buget local  

11 Modernizare drumuri de interes local in comuna Casin, 

judetul Bacau  

Proiect in 

implementare  

Proiect depus la MLPDA - 

Program Anghel Saligny  

Buget local  

12 Infiintare Retea gaze naturale in sat Curita, comuna 

CASIN , judetul Bacau  

Proiect in 

implementare  

Proiect depus la DELGAZ- Grid 

SA  

Buget local  

13 Extindere Retea de apa potabila pe strazile Morii, 

Crizantemei, Ciusmelei si Frizeriei, sat Casin , comuna 

Casin, judetul Bacau   

Proiect finalizat in 

2021  

Buget local  

14 Achizitii mobilier stradal pentru amenajarea spatiilor 

publice in Comuna Casin, judetul Bacau  

Proiect in 

implementare  

AFIR ROMANIA SA - prin 

GAL VALEA TROTUSULUI  

UAT CĂIUŢI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Caiuti, 

judetul Bacau  

idee  

2 Modernizare drumuri prin asfaltare in comuna 

Caiuti,judetul Bacau 

idee  
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3 Modernizare drum comunal DC114 Caiuti-Heltiu si 

amenajare pod/viaduct peste brat raul Trotus 

idee  

4 Modernizare iluminat public in  comuna Caiuti, judetul 

Bacau. 

idee  

5 Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale 

in comuna Caiuti, judetul Bacau 

idee  

6 Construire si dotare Camin cultural sat Heltiu, comuna 

Caiuti, judetul Bacau 

-proiect in 

implementare 

CNI 

UAT CLEJA 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Înființare sistem supraveghere video, in comuna Cleja, 

judetul Bacau finalizat BUGET LOCAL 

2 Realizare poduri peste paraul Cleja în comuna Cleja, 

judetul Bacau finalizat BUGET LOCAL+PNDL  

3 Amenajare alei pavate, zona Biserica Sfantul Marcu si 

zona Stadionului, sat Cleja, comuna Cleja, județul 

Bacău finalizat BUGET LOCAL 

4 Construire dispensar medical, cabinet de medicina 

dentara si farmacie in comuna Cleja, judetul Bacau finalizat BUGET LOCAL+PNDL  

5 Extindere gaze naturale in comuna Cleja, judetul 

Bacau finalizat BUGET LOCAL 

6 Extindere scoala gimnaziala Nr. 1 Cleja cu grupuri 

sanitare finalizat BUGET LOCAL 
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7 Reabilitare si modernizare Gradinita nr.2 Cleja, 

comuna Cleja, judetul Bacau finalizat BUGET LOCAL+PNDL  

8 Construire teren de sport multifunctional, satul Cleja, 

strada Pietei, comuna Cleja, judetul Bacau finalizat FEADR 

9 Reabilitare și modernizare teren de sport la Scoala 

NR.1 Cleja finalizat BUGET LOCAL 

10 Reabilitare și modernizare teren de sport la Scoala 

NR.2 Cleja finalizat BUGET LOCAL 

11 
Reabilitare și modernizare teren de sport la Scoala 

Gimnaziala Valea-Mica finalizat BUGET LOCAL 

12 
Reabilitare și modernizare teren de sport la Scoala 

Gimnaziala Somușca finalizat BUGET LOCAL 

13 
Reabilitare si modernizare Gradinita nr.1 Cleja, 

comuna Cleja, judetul Bacau implementare BUGET LOCAL+PNDL  

14 

Creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei în Școala Gimnazială Nr. 1 Cleja  

din comuna Cleja, județul Bacău implementare 

DEPUS SPRE FINANȚARE-

AFM 

15 

Creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei în Școala Gimnazială Nr. 2 Cleja  

din comuna Cleja, județul Bacău implementare 

DEPUS SPRE FINANȚARE- 

PNRR5 

16 

Întocmire Studiu De Fezabilitate Pentru Construire Si 

Dotare Sediu Administrativ-Primarie, In Satul Cleja, 

Comuna Cleja. Judetul Bacau implementare LISTĂ SINTEZĂ- CNI 
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17 
Construire Sală De Sport Școlară -Proiect Pilot, Sat 

Cleja, Comuna Cleja, Județul Bacău implementare 

PROCEDURĂ LICITAȚIE- 

CNI 

18 

Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în 

satele Cleja și Somușca din comuna Cleja, județul 

Bacău implementare BUGET LOCAL 

19 
Modernizare drumuri satesti in comuna Cleja, judetul 

Bacau implementare 

DEPUS SPRE FINANȚARE - 

PNI-ANGHEL SALIGNY 

20 
Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială 

Somușca  din comuna Cleja, județul Bacău implementare 

SE VA DEPUNE  SPRE 

FINANȚARE- PNRR10 

21 
Amenajare alei pavate în zona DN2/ E85 în satele Cleja 

și Valea Mică implementare BUGET LOCAL 

22 
Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

comuna Cleja, județul Bacău implementare 

SE VA DEPUNE  SPRE 

FINANȚARE- AFM 

23 
Modernizarea, eficientizarea și extinderea sistemului 

de iluminat public în comuna Cleja, județul Bacău implementare BUGET LOCAL 

24 
Înființare parc recreativ și de agrement în localitatea 

Cleja, comuna Cleja, județul Bacău implementare BUGET LOCAL 

25 

Dotarea elevilor din Comuna Cleja, jud. Bacau, cu 

tablete școlare pentru desfășurarea în bune condiții a 

activităților didactice în contextul pandemiei de 

COVID-19 implementare 

PROIECT EVALUAT- 

PROGRAM EUROPEAN POC 

26 

Înființare sistem distributie gaze naturale și obținere 

licență de operare în satul Valea Mică, comuna Cleja, 

județul Bacău  implementare 

BUGET LOCAL+ DELGAZ 

GRID 
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27 

Achiziție complex loc de joaca pentru copii si complex 

aparate de fitnes de exterior pentru adulti pentru 

dotarea parcurilor din satele comunei Cleja implementare BUGET LOCAL 

28 

Dotarea și amplasarea unor automate pentru 

colectarea selectivă în satele comunei Cleja, județul 

Bacău Idee de proiect BUGET LOCAL 

29 
Extindere sistem de supraveghere video în comuna 

Cleja, județul Bacău Idee de proiect BUGET LOCAL 

30 
Achiziționarea a două microbuze școlare electrice 

16+1, pentru școlile din comuna Cleja, jud. Bacău Idee de proiect 

FINANTARE PNRR -

INSPECTORATUL  ȘCOLAR 

31 
Înfiintare Punct Turistic La Treci Cruci- Stâncă, 

Comuna Cleja, Județul Bacău Idee de proiect BUGET LOCAL 

32 
Extindere Rețea Gaze Naturale În Sat Somușca, 

Comuna Cleja, Județul Bacău Idee de proiect PNRR 

UAT COLONEŞTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Amenajare grup sanitar la școala Colonești, comuna 

Colonești, județul Bacău 

Proiect finalizat în 

perioada 2014 - 2020 

fonduri europene 

buget local 

2 Extindere rețea electrică în localitatea Colonești, 

comuna Colonești, județul Bacău 

Proiect finalizat în 

perioada 2014 - 2020 

buget local 

3 Extindere rețea electrică în localitatea Zăpodia, 

comuna Colonești, județul Bacău 

Proiect finalizat în 

perioada 2014 - 2020 

buget local 

4 Extindere rețea electrică în localitatea Călini, comuna 

Colonești, județul Bacău 

Proiect finalizat în 

perioada 2014 - 2020 

buget local 
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5 Construire dispensar medical uman în sat Colonești, 

comuna Coloneşti, judeţul bacău 

Proiect finalizat în 

perioada 2014 - 2020 

donație, 

buget local 

6 Construire teren de sport în localitatea Colonești, 

comuna Colonești, județul Bacău 

Proiect finalizat în 

perioada 2014 - 2020 

buget local 

7 Construire anexe și grup sanitar la căminul cultural din 

satul Colonești, comuna Colonești, județul Bacău 

Proiect finalizat în 

perioada 2014 - 2020 

buget local 

8 Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat 

public în comuna Colonești, județul Bacău 

Proiect finalizat în 

perioada 2014 - 2020 

buget de stat, buget local 

9 Construire școală cu clasele I – IV în sat Călini, comuna 

Colonești, județul Bacău 

Proiect finalizat în 

perioada 2014 - 2020 

buget de stat, buget local 

10 Incluziune Socială prin furnizarea de sercicii sociale 

Integrate la nivelul comunității 

Proiect finalizat în 

perioada 2014 - 2020 

UNICEF România 

11 
Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 

dependente 

Proiect finalizat în 

perioada 2014 - 2020 

fonduri guvernamentale 

12 
Modernizare drumuri locale în comuna Colonești, 

județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

buget de stat, buget local 

13 
Modernizare infrastructură rutieră în comuna 

Colonești, județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

buget de stat, buget local 

14 
Înființare sistem de alimentare cu apă, comuna 

Colonești, județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

buget de stat, buget local 

15 

Modernizarea străzilor Spria de Sus, Stejarului și 

construire pod nou pe strada Stejarului din comuna 

Colonești, județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

buget de stat, buget local 
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16 
Modernizare târg tradițional zonal Colonești, comuna 

Colonești, județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

fonduri europene, buget 

local 

17 
Construire capelă mortuară în localitatea Colonești, 

comuna Colonești, județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

buget local 

18 
Stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna 

Colonești, județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

buget de stat, buget local 

19 
Achiziție microbuz nepoluant în comuna Colonești, 

județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

buget de stat, buget local 

20 
Investiții în infrastructura de broadband și acces la 

internet în comuna Colonești  

Proiect în 

implementare 

fonduri europene,  

buget local 

21 
Îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice Proiect în 

implementare 

buget local, Fundația de 

Sprijin Comunitar (FSC) 

22 

Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios 

al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din 

România 

Proiect în 

implementare 

UNICEF România 

23 

Lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor pe 

sectoare cadastrale în cadrul Programului Național de 

Cadastru și Carte Funciară 

Proiect în 

implementare 

buget de stat 

 

24 
Construire capelă mortuară în satul Satu Nou, comuna 

Colonești, județul Bacău 

Idee de proiect fonduri europene, buget 

de stat. buget local 

25 
Construire monument de cult (troiță) în comuna 

Colonești, județul Bacău 

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBoLj_o972AhWag_0HHXStDtAQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ancpi.ro%2Fpnccf%2F&usg=AOvVaw3c4j8bvBolCQY6xYw6cLZd
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26 

Construire troiță electrică la Biserica Sf. Dumitru, la 

drumul județean 241, din localitatea Colonești, 

comuna Colonești, județul Bacău 

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

27 
Construire sală de evenimente în satul Satu Nou, 

comuna Colonești, județul Bacău 

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

28 
Construire fântâni în comuna Colonești, județul Bacău Idee de proiect buget de stat 

buget local 

29 
 Întreținere/modernizare și reabilitare a 

Monumentelor istorice  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

30 
 Construire și dotare cămin cultural în sat Colonești, 

comuna Colonești, județul Bacău  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

31 
 Construire cămin cultural nou – în satele Călini, Satu 

Nou, Spria  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

32 
 Dotare cămin cultural cu instrumente muzicale și 

costume populare  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

33 Construirea de capele mortuare pe lângă fiecare 

biserică precum și în satele Călini, Satu Nou, comuna 

Colonești – conform legislației în vigoare  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

34  Construire casă praznicală în sat Colonești, sat Călini, 

sat Satu Nou, comuna Colonești  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

35  Reabilitarea bisericilor din comuna Colonești  Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat 

buget local 
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36 Înființare „Muzeul satului” al comunei Colonești  Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

37 Realizarea monografiei comunei Colonești  Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

38 Reabilitarea școlilor și a grădinițelor (construire 

grădinițe) și dotarea acestora cu material didactic și 

aparatură de birotică  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

39 Construire grădiniță în sat Colonești  Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

40 Construire sală de sport în sat Colonești, sat  

Călini, sat Satu Nou din comuna Colonești  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

41 Modernizarea terenurilor de sport  Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

42 Finanțarea sportului de masă  Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

43 Amenajare locuri de joacă pentru copii  Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

44 Amenajarea și dotarea unor centre de joacă și recreere 

pentru copiii comunei Colonești  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

45 Lucrări de consolidare – restaurare la monumentul 

istoric ”școală”, sat Colonești  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

46 Promovarea produselor locale din comuna Colonești  Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 
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47 Achiziția de echipamente informatice pentru buna 

funcționare a aparatului administrativ și pentru a 

putea facilita accesul cetățenilor la serviciile online  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

48 Înființarea Camerei Agricole pentru îndrumarea 

cetățenilor privind finanțările acordate de Uniunea 

Europeană  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

49 Dezvoltarea comerțului local și a micilor firme pentru 

crearea de noi locuri de muncă  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

50 Realizarea unui centru de informare a cetățeanului  Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

51 Dezvoltarea turismului rural, implicit ecumenic, și 

agroturismului ca factor cheie în dezvoltarea 

economică a comunei  

 

Idee de proiect fonduri europene,  

buget de stat 

buget local 

52 Construcție dispensar uman nou și dotarea acestuia cu 

dotări de ultimă generație pentru a face față oricărei 

provocări în sistemul medical  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

53 Construire și dotare complex social care să și cuprindă 

azil pentru bătrânii comunei Colonești  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

54 Dotări cu utilaje și echipamente pentru serviciul de 

gospodărire comunală și salubritate  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

55 Ecologizarea pârâurilor  Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 
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56 Organizarea sistemului de colectare selectivă a 

deșeurilor, a spațiului de depozitare temporară și 

transportul deșeurilor  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

57 Managementul deșeurilor:  

- Informare și educarea cetățenilor privind colectarea 

selectivă a deșeurilor  

- Responsabilizarea agenților economici  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

58 Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor  Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

59 Instalarea unui sistem de supraveghere video, în 

principal în zonele aglomerate ale comunei – școli, 

primărie, dispensar, târg  

Idee de proiect fonduri europene,  

buget de stat 

buget local 

60 Conștientizarea cetățeanului în procesul de ordine și 

liniște publică prin informarea permanentă  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

61 Implicarea tinerilor prin participare activă la viața 

socială, culturală și politică a comunității  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

62 Modernizarea iluminatului stradal existent prin 

introducerea iluminatului stradal cu energie 

neconvențională  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

63 Extinderea rețelei de iluminat public în comuna 

Colonești  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

64 Alimentarea cu energie electrică prin  

panouri fotovoltaice a zonelor neelectrificate din 

comuna Colonești  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 
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65 Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Colonești  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

66 Modernizare drum comunal 31 din comuna Colonești  Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

67 Modernizare ulițe – drumuri vicinale – în comuna 

Colonești  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

68 Realizarea de alei pietonale/trotuare în comuna 

Colonești  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

69 Înființare rețea de distribuție gaze  

naturale în comuna Colonești  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

70 Rețele de alimentare cu apă potabilă și canalizare în 

comuna Colonești  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

71 Dotări pentru intervenții în situații de urgență  Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

72 Achiziționare de echipamente de transport pentru 

buna funcționare a compartimentelor administrative 

ale primăriei: autoutilitară, camion, mașină de 

pompieri, autogreder, buldoexcavator cu accesorii, 

mașină intervenții în situații de urgență  

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

73 Realizarea de sisteme de panouri fotovoltaice pentru 

compensarea consumului de energie electrică public 

Idee de proiect fonduri europene, buget de 

stat. buget local 

UAT CORBASCA 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizare drum comunal DC 98 B Corbasca-Vilcele   Proiect finalizat  PNDL 1 
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2 Modernizare drumuri agricole de exploatatie  Proiect finalizat PNDR  

3 Modernizare drum communal DC 96 Corbasca-Bacioi – 

Poglet  

Proiect finalizat PNDR 

4 Construire centrul social multifunctional sat Bacioiu Proiect finalizat FRDS 

5 Construire Gradinita cu 2 Sali de grupa  Proiect finalizat MECTS - UMPMRS 

6 Reabilitare si dotare Scoala gimnaziala sat Corbasca – 

inlocuire sarpanta + invelitoare si dotari laborator  

Proiect finalizat PNDL 1 

7 Reabilitare si modernizare dispensar in sat Corbasca  Proiect finalizat PNDL 1 

8 Construire teren multifunctional 42x22 m cu gazon 

sintetic sat Scarisoara  

Proiect finalizat Buget local  

9 Construire teren multifunctional 42x22 m cu gazon 

sintetic sat Marvila 

Proiect finalizat Buget local  

10 Modernizare drumuri de interes local , comuna 

Corbasca, judetul Bacau  

Proiect in 

implementare 

PNDL II 

11 
Modernizarea , renovarea si dotarea caminului cultural 

din localitatea Corbasca 

Proiect in 

implementare 

PNDR 

12 
Reabilitare , modernizare si dotare parc sat Corbasca  Proiect in 

implementare 

PNDR 

13 
Modernizare scoala gimnaziala sat Bacioiu Proiect in 

implementare 

POR 5.3 

14 
Modernizare sistem de iluminat public stradal comuna 

Corbasca  

Proiect in 

implementare 

AFM  

15 Reabilitare drum comunal DC 98 C Corbasca-Rogoaza   Idei de proiect CNI  
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16 Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale 

in comuna Corbasca  

Idei de proiect Anghel Saligny 

17 Amenajare poduri si podete peste paraul Bacioiu Idei de proiect Anghel Saligny 

18 Modernizare drumuri satesti in satele Marvila , 

Scarisoara , Corbasca , Rogoaza si Bacioiu  

Idei de proiect  Anghel Saligny 

19 Amenajare centre civice sat Corbasca , Rogoaza , 

Scarisoara  

Idei de proiect Buget Local  

20 Construire teren multifunctional 18 x 34 m sat Vilcele  Idei de proiect Buget Local 

21 Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in 

comuna Corbasca , judetul Bacau  

Idei de proiect Anghel Saligny 

22 Amenajare teren sport cu gazon natural sat Corbasca  Idei de proiect Buget local  

23 Modernizare si asfaltare drumuri sateti comuna 

Corbasca  

Idei de proiect PNNR  

24 Extindere retea electrica comuna Corbasca  Idei de proiect Buget local – Buget stat  

25 Consolidare versant ,refacere podet km 1+340 – 

1+460si   sistem rutier pe DC 96 comuna Corbasca    

Idei de proiect Buget local – Buget stat 

26 Refacere zona afectata de calamitati de la km 2+435 

de pe drumul agricol Scarisoara – Rogoaza  

Idei de proiect Buget local – Buget stat 

27 Adapost si consiliere pentru victimile violentei 

domestice  

Idei de proiect Fonduri UE  

28 Dotarea cu echipamente medicale performante a 

dispensarului medical  

Idei de proiect Fonduri UE 

29 Integrarea in circuite turistice a unor monumente 

istorice , biserici , case memoriale  

Idei de proiect Fonduri UE 
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30 Amenajare trasee turistice  Idei de proiect Fonduri UE 

UAT COŢOFĂNEŞTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Alimentarea cu gaze naturale a comunei Coțofănești, 

sat Bîlca, Borșani, județul Bacău 

Proiect în 

implementare   

POIM submăsura 8.2  

2 Construcție casă socială și pentru evenimente în sat 

Coțofănești, comuna Coțofănești, județul Bacău 

În elaborare pentru a 

fi depus spre finanțare 

Fonduri nerambursabile 

europene 

3 Reabilitare Școala Primară sat Tămășoaia, comuna 

Coțofănești, județul Bacău 

Este in analiza la CNI Fonduri nerambursabile 

guvernamentale 

4 Reabilitare și amenajare grupuri sanitare la corpurile 

B și C, Școala Gimnazială Coțofănești, sat Coțofănești, 

comuna Coțofănești, județul Bacău  

Este pe lista sinteză la 

CNI 

Fonduri nerambursabile 

guvernamentale 

5 Asfaltare drumuri locale comuna Coțofănești, județul 

Bacău 

Este pe lista sinteza la 

CNI- DALI finalizat, 

avize si acorduri 

obținute 

Fonduri nerambursabile 

guvernamentale 

6 Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în 

Comuna Coțofănești Jud. Bacău 

A fost depusă cerere 

de finanțare la AFM- 

DALI finalizat 

Fonduri nerambursabile 

guvernamentale 

7 Modernizare drum comunal DC116A sat Tămășoaia, 

comuna Coțofănești, județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

- PNDL II 

8 Asfaltare drumuri locale comuna Coțofănești, 

județul Bacău 

A fost depusă 

cerere de finanțare- 

proiect în elaborare 

PNI Anghel Saligny 
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9 Canalizare și stație de epurare comuna Coțofănești, 

județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

POIM prin CRAB și ADIB 

10 Programului naţional de cadastru şi carte funciară a 

lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de 

comuna Coțofănești pentru sectoare cadastrale 

Proiect în 

implementare 

ANCPI 

11 
Reabilitarea căminelor culturale din satele Coțofănești 

și Bîlca, comuna Coțofănești, județul Bacău 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

europene 

12 

Dotarea cu utilaje si echipamente a Primariei 

Coţofăneşti, pentru realizarea activitatilor de 

gospodarie comunala și salubritate 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

europene 

13 
Realizare și modernizare alei pietonale, comuna 

Coțofănești, județul Bacău 

Idee de proiect Fonduri propii 

14 
Construcție pod peste pârâul Bîlca, comuna 

Coțofănești, județul Bacău 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

europene 

15 
Construirea de locuinţe de serviciu pentru păstrarea 

tinerilor specialiști în localitate 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

europene 

16 Reabilitarea și dotarea corespunzatoare a 

dispensarului uman 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

17 Montarea unui post de transformare în localitate în 

vederea îmbunătăţirii parametrilor curentului electric 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

18 Amenajarea spaţiilor verzi din localitate, inclusiv cele 

situate lângă trotuare 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

19 Reabilitarea drumurilor agricole Idee de proiect Fonduri nerambursabile  



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 387 

 

20 Crearea unui sistem de supraveghere modern pentru 

creșterea siguranţei cetăţenilor 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

sau proprii 

21 Conectarea instituţiilor publice din localitate la 

internet prin conexiuni broadband şi promovarea 

conceptului de e-educatie, e-guvernare, e-sanatate 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

sau proprii 

22 Asigurarea spaţiilor necesare astfel încât cimitirele să 

corespundă nevoilor: -modernizare şi extindere 

cimitire Existente -modernizare şi reabilitare capele 

conform standardelor U.E. -modernizare căi de acces 

cimitire 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

23 Lucrări de regularizare a albiei pârâurilor și apărări de 

maluri 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

24 Amenajare groapă pentru deşeuri inerte şi din 

construcţii 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

25 Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

26 Implementarea unui sistem integrat de colectare 

selectivă a deșeurilor la nivel de localitate sau în 

parteneriat cu alte administraţii locale învecinate 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

27 Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile 

depozitate prin realizarea unei staţii de compost 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

sau proprii 

28 Cresterea eficienţei energetice a clădirilor publice Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

sau proprii 

29 Realizarea de infrastructuri de generare şi distribuire 

a surselor de energie alternativă, promovarea 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  
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culturilor energetice şi a proiectelor de energie 

eoliană, biomasă, energie solară 

30 Realizarea de perdele de protecţie a căilor de 

comunicaţii, localităţilor și câmpului 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

31 Modernizarea sistemului de intervenţii în situaţii de 

urgenţă (sistemul de avertizare); 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

sau proprii 

32 Reabilitare fond forestier Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

33 Elaborarea unei baze de date disponibile pe internet 

privind oportunităţile locale de dezvoltare a afacerilor 

în localitate 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

sau proprii 

34 Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi din spaţiul 

Uniunii Europene şi realizarea de schimburi cultural-

turistice 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

sau proprii 

35 Dezvoltarea şi promovarea turismului gastronomic, 

prin valorificarea tradiţiilor locale şi a interferenţei 

diferitelor culturi în domeniu 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

36 Reabilitarea și modernizarea școlilor / grădiniţelor din 

comună 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

37 Dotarea cu mobilier a școlilor /grădiniţelor Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

sau proprii 

38 Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și recreere 

pentru copiii comunei 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

39 Derularea, în cadrul unităţilor şcolare, a programelor 

de tip “a doua şansă” pentru reintegrarea în educaţie 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  
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a celor care au părăsit de timpuriu şcoala (inclusiv 

activităţi de alfabetizare) 

40 Înfiinţarea unui Centru Comunitar de Comunicare, 

Educaţie şi Resurse pentru Tineri 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

41 Construirea de locuinţe sociale destinate unor 

categorii de persoane cărora nivelul de resurse şi/sau 

de existenţă nu le permite accesul la o locuinţă 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

42 Construirea unui complex social care să cuprindă un 

cămin – azil pentru bătrânii comunei și dotarea 

acestuia cu mobilier 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

43 Încheierea de parteneriate public private cu ONG-uri 

acreditate în domeniile: 

Servicii specializate pentru persoane vârstnice aflate 

în nevoie 

Servicii specializate pentru persoane cu handicap 

Servicii specializate pentru copii aflaţi în dificultate şi 

familii monoparentale 

Calificării şi formării profesionale a adultului 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile sau 

proprii 

44 Lucrări de reabilitare a sediului primăriei Idee de proiect Fonduri nerambursabile sau 

proprii 

45 Achiziţionarea de aplicaţii informatice integrate 

pentru toate serviciile din cadrul administraţiei locale 

în vederea eficientizării procesului de furnizare a 

serviciilor către populaţie 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile sau 

proprii 
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46 Creşterea nivelului de pregătire profesională a 

salariaţilor din administraţia locală prin realizarea unui 

program anual de pregătire profesională şi participarea 

la cursuri de formare profesională continuă 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

sau proprii 

47 Împădurirea terenurilor agricole şi neagricole Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

48 Dezvoltarea pomiculturii şi valorificarea florei 

spontane 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

49 Creşterea valorii adaugate a produselor agricole şi 

forestiere 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile  

UAT DAMIENEŞTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizare Drumuri De Interes Local În Comuna 

Dămienesti 

Idee ANGHEL SALIGNY 

2 Extinderea Sistemului De Alimentare Cu Apă Și 

Canalizare în Satele Dămienești Și Călugăreni 

Idee ANGHEL SALIGNY 

3 Creșterea Eficientizării Energetice A Clădirii Primăriei 

Din Comuna Dămienești 

idee AFM 

4 Reabilitarea Sistemului De Iluminat Public aprobare indicatori 

tehnico-econimici 

AFM 

5 Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat in vederea gestionarii situatiei 

de pandemie generata de virusul SARS-CoV-2 

Implementare POIM 
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6 Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii 

TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-

sanatate si e-cultura 

In contractare 

 

POC 

7 Constuire Si Dotare Camin Cultural In Sat Calugareni, 

Comuna Damienesti, Judetul Bacau 

implementare CNI 

8 Reabilitare, Modernizare Si Dotare Camin Cultural In 

Sat Dragesti, Comuna Damienesti, Judetul Bacau” 

idee CNI 

9  Achizitia de drone;                                      

 Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului 

public; 

 Platformă pentru comunicarea cu cetățenii și 

formarea inițiativelor comunitare; 

 Sisteme inteligente de management urban/local 

care se încadrează la codul 021ter - 

Idee PNRR 

10 Stații electrice certificat de 

urbanism 

PNNR/AFM 

11 Piste De Biciclete idee PNNR/AFM 

12 Reabilitarea clădirilor publice (CAMINE CULTURALE) idee PNNR 

13 Construire locuinte tineri/specialisti Idee PNRR 

14 Reabilitari cladiri rezidentiale Idee PNRR 

15 Înființare sistem de alimentare și distribuție gaze 

naturale în Comuna Negri, Comuna Prăjești și Comuna 

Dămienești, județul Bacău 

ACORD DE ASOCIERE ANGHEL SALIGNY 

UAT DEALU MORII 
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Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizare Si Dotare Gradinita Sat Dealu Morii In 

Comuna Dealu Morii  

finalizat  PNDL II 

2 Reabilitarea Si Modernizarea Sistemului De Iluminat 

Public In Comuna Dealu Morii Judetul Bacau 

finalizat PNDL II 

3 Construire Dispensar Si Asigurarea Utilitatilor 

Necesare, Sat Dealu Morii 

finalizat  AFIR  

4 Modernizare Drumuri De Interes Local , Comuna Dealu 

Morii ,Judetul Bacau      

implementare PNDL II 

5 Reabilitare, Consolidare, Modernizare Si Extindere 

Școala Cu Clasele I-VIII Din Satul Dealu Morii, Comuna 

Dealu Morii, Judetul Bacău 

implementare 

 

 

 PROGRAMUL 

OPERATIONAL REGIONAL – 

POR  

6 Modernizare Drum Local In Satul Blaga, Comuna Dealu 

Morii  Judetul Bacau 

PROIECT DEPUS Programul National de 

Investiții Anghel Saligny 

7 Infiintare Sistem De Canalizare Cu Statie De Epurare, 

Modernizare Si Extindere Sistem De Alimentare Cu 

Apa Potabila In Comuna Dealu Morii, Judetul Bacau 

PROIECT DEPUS  Programul National de 

Investiții Anghel Saligny 

8 Reabilitare Si Modernizare Drumuri De Interes 

Comunal Si Local In Satele Blaga Si Cauia , Comuna 

Dealu Morii , Judetul Bacau’’ 

PROIECT DEPUS  Programul National de 

Investiții Anghel Saligny 

9 Construire  Staţii De Încărcare Pentru Vehicule 

Electrice Comuna Dealu Morii, Judetul Bacau  

Idee de proiect  AFM/ PNNR 

10 Construire Sala De Sport In Comuna Dealu Morii, 

Judetul Bacau  

Idee de proiect  CNI 

https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/618cd2e41c90a212369195.xlsx
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/618cd2e41c90a212369195.xlsx
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/618cd2e41c90a212369195.xlsx
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/618cd2e41c90a212369195.xlsx
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/618cd2e41c90a212369195.xlsx
https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/618cd2e41c90a212369195.xlsx
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11 Realizarea De Alei Pietonale Și Pistă Pentru Bicicliști 

În Satul Dealu Morii 

Idee de proiect PNRR 

12 Înființare Cămin Pentru Persoane Vârstnice Și Dotarea 

Acestuia Cu Echipamente 

Idee de proiect  PNRR 

13 Implementarea Soluțiilor De Tip “Comună Smart” 

Pentru Creșterea Calității Vieții Și Conectare 

Ìdee de proiect  PNRR 

15 Amenajarea Și Dotarea De Spații De Joacă Și Recreere 

Pentru Copiii Comunei 

Idee de proiect  PNRR 

16 Lucrări De Modernizare A Rețelei De Iluminat Public În 

Comună În Vederea Creșterii Eficienței Energetice 

Idee de proiect  PNRR 

17 Modernizarea Drumurilor De Exploatare În Comuna 

Dealu Morii 

Idee de proiect  PNRR 

18 Modernizarea Drumurilor Sătești În Comuna Dealu 

Morii 

Idee de proiect  PNRR 

19 Construire, Reabilitare, Modernizare Și Extindere 

Poduri, Podețe În Comuna Dealu Morii 

Idee de proiect  PNRR 

20 Construire, Reabilitare Și Modernizare Cămine 

Culturale În Comuna Dealu Morii 

Idee de proiect  PNRR 

21 Construirea Unei Zone De Agrement In Comuna Dealu 

Morii ,Judetul Bacau  

Idee de proiect  PNRR 

22 Construire Sediu Primărie / Lucrări De Reabilitare A 

Sediului Primăriei Creșterea Eficienței Energetice A 

Sediului Primăriei 

Idee de proiect  PNRR 
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23 Dotarea Cu Utilaje Și Echipamente Pentru Serviciul De 

Gospodărire Comunală Și De Salubritate 

Idee de proiect  PNRR 

24 Construire Centru ISU Idee de proiect PNRR 

25 Reabilitare Clădiri Publice (Blocuri) Idee de proiect  PNRR 

26 Construire Centru Civic Și Parcare Idee de proiect  PNRR 

27 Achiziție Microbuz Școlar Și Microbuz Transport 

Persoane Vârstnice 

Idee de proiect  PNRR 

UAT DOFTEANA 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Proiect pilot - Construire sală de sport școlară Finalizat CNI 

2 Modernizare drum comunal din DN 12A - canton silvic 

Larga  

În implementare PNDL II 

3. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare școala 

Dofteana, com. Dofteana, jud. Bacău 

În implementare POR 

4. Construire grădiniță cu program anual cu 4 săli de 

grupă în sat Cucuieți 

În implementare Ministerul Educației 

5. Construire și dotare Centru cultural în sat Larga, 

com. Dofteana 

În implementare CNI 

6. Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

com. Dofteama 

Idee de proiect AFM 

7. Reabilitarea școlilor Hăghiac și Cucuieți în vederea 

creșterii eficienței energetice 

Idee de proiect PNNR 

8. Înființare sistem inteligent de distribuție gaze 

naturale în comuna Dofteana 

Idee de proiect POIM 

A. Saligny 
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9.  Proiect tip - Construire creșă medie Idee de proiect CNI 

10. Înființare pichet pompieri Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

11. Construire cămin bătrâni Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

12. Modernizare drum comunal DC 131A Idee de proiect Consiliul Județean 

UAT FARAOANI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Inființare sistem inteligent de distributie gaze 

naturale in comuna Faraoani, judetul Bacau 

Studii de fezabilitate Anghel Saligny 

2 Achizitie lampi de iluminat stradal Finalizat 2020 AFIR 

3 Modernizare drumuri de interes local in Comuna 

Faraoani, judetul Bacau 

In derulare PNDL II 

4 Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in 

comuna Faraoani, judetul Bacau 

Finalizat 2022 FDI, Buget local 

5 Modernizare gradinita Faraoani (3 corpuri), 

localitatea Faraoani, judetul Bacau 

Finalizat 2022 PNDL II 

6 Construire Centru Cultural Multifunctional In derulare CNI 

7 Reabilitare termica si modernizare Scoala Gimnaziala 

Nr.1 Faraoani 

Idee de proiect Anghel Saligny 

8 Construirea unui centru de colectare și prelucrare 

materii prime rezultate din sectorul agricol 

Idee de proiect Buget local/national/Fonduri 

Europene 

9 Extindere rețele electrice și de iluminat public Idee de proiect Buget local/national/Fonduri 

Europene 

10 Construire Centru Ingrijire Bătrâni Idee de proiect Buget local/national/Fonduri 

Europene 
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11 Construire locuințe sociale Idee de proiect Buget local/national/Fonduri 

Europene 

12 Reabilitare si modernizare drumuri comunale si 

locale 

Idee de proiect Buget local/national/Fonduri 

Europene 

13 Construire bază sportivă Idee de proiect Buget local/national/Fonduri 

Europene 

14 Regularizări albie părâuri Idee de proiect Buget local/national/Fonduri 

Europene 

15 Amenajare teren de sport Idee de proiect Buget local/national/Fonduri 

Europene 

16 Infiintare statie de reincarcare vehicule electrice in 

comuna Faraoani 

Idee de proiect Buget local/PNRR 

17 Achizitie microbuz scolar Idee de proiect Buget local/PNRR 

18 Construire parc industrial in comuna Faraoani Idee de proiect Buget local/national/Fonduri 

Europene 

19 Amenajare spatii de joaca pentru copii Idee de proiect Buget local/national/Fonduri 

Europene 

20 Construire cresa in comuna Faraoani Idee de proiect Buget local/national/Fonduri 

Europene 

21 Modernizarea si punerea in valoare a monumentelor 

istorice 

Idee de proiect Buget local/national/Fonduri 

Europene 

22 Amenajarea intersectiei DC 167 cu DN 2 in comuna 

Faraoani, judetul Bacau 

 

Idee de proiect Buget local/national/Fonduri 

Europene 
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23 Modernizarea si extinderea sistemului de transport 

public in comuna Faraoani  

Idee de proiect Buget local/national/Fonduri 

Europene 

24 Modernizarea si extinderea retelei de alimentare cu 

apa si canalizare 

Idee de proiect Buget local/national/Fonduri 

Europene 

25 

 

Lucrari de elaborare si actualizare in format GIS a 

PUG Faraoani 

Idee de proiect Buget local/PNRR 

UAT FILIPENI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizarea sistemului de iluminat public prin 

creșterea eficienței energetice a corpurilor de 

iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei 

electrice în infrastructura de iluminat public din 

comuna Filipeni, Județul, Bacău 

implementare AFM - 

 

2 Construire poduri și podețe pe raza comunei Filipeni, 

Județul Bacău 

implementare MDRAP – PNDL 

3 Modernizare drumuri locale in sat filipeni, comuna 

Filipeni, Județul Bacău 

implementare MDRAP – PNDL 

4 Rețea De Iluminat Public Stradal Cu Panouri 

Fotovoltaice În Comuna Filipeni, Județul Bacău 

implementare AFIR - PNDR 

5 Construire Școală Coordonatoare În Sat Filipeni, 

Comuna Filipeni, Județul Bacău 

implementare POR 2014-2020 – AXA 

PRIORITARA 10 ÎMBUNĂTĂȚIREA 

INFRASTRUCTURII 

EDUCAȚIONALE 
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6 Infiintare Stații De Reîncărcare Pentru Vehicule 

Electrice În Comuna Filipeni, Județul Bacău 

idee AFM - 

 

7 Reabilitarea infrastructurii rutiere in satul 

marginalizat BRAD, din Comuna Filipeni, Județul 

Bacau  L= 7850 

idee PNI 

8 Construire Centru Comunitar Integrat In Sat Filipeni, 

Comuna Filipeni 

idee PNRR 

9 Construire Adapost Antiaerian Si Punct Pentru 

Serviciul Voluntar Pentru Situatii De Urgență, Sat 

Filipeni, Comuna Filipeni 

idee PNRR 

10 Inființare Centru De Zi Pentru Persoane Varstnice Cu 

Unitate De Îngrijire La Domiciliu 

Finalizat POR 

11 Construire Grup Sanitar La Scoala Gimanaziala 

Filipeni 

Finalizat AFIR 

UAT FILIPEŞTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizare Drumuri De Interes Local În Comuna 

Filipești, Județul Bacău” 6.93 Km 

idee M.D.L.A.P. 

 P.N.I."Anghel Saligny" 

2 Reabilitare Și Modernizare Infrastructură Rutieră 

Încomuna Filipești , Județul Bacău" 9.6 Km 

idee M.D.L.A.P. 

 P.N.I."Anghel Saligny" 

3 Amenajare Drumuri De Exploatație Agricolă În 

Comuna Filipești, Județul Bacău” 

idee 
P.N.D.R. 

4 Cresterea Eficientei Energetice La Scoala Din Satul 

Filipesti, Comuna Filipesti, Judetul Bacau 

idee 
P.N.N.R 
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5 Sala De Sport Sat Filipesti, Comuna Filipesti, Judetul 

Bacau 

idee 
C.N.I. 

6 Reabilitare Si Consolidare Cladire Camin Cultural 

Boanta 

idee 
BUGET LOCAL/BUGET DE STAT 

7 Reabilitare Si Modernizare Drum Vecinal D.V. 628 

Cirligi –Bahna 

idee 
BUGET LOCAL/BUGET DE STAT 

8 Construire Piste Biciclete Filipesti – Oniscani-Harlesti idee P.N.N.R 

9 Reabilitare Prin Anvelopare Termica Scoala Oniscani idee BUGET LOCAL/BUGET DE STAT 

10 Reabilitare Si Reparatii Scoala Cirligi idee BUGET LOCAL/BUGET DE STAT 

11 Construire Dispensar În Sat Filipești, Comuna 

Filipești, Județul Bacău 

implementare 
P.N.D.L II 

12 Construire Si Dotare Centru Cultural Sat Harlesti, 

Comuna Filipesti, Judtul Bacau 

implementare 
C.N..I 

13 Construire Și Dotare Cămin Cultural În Sat Galbeni, 

Comuna Filipești, Județul Bacău 

implementare 
C.N..I 

14 Reabilitare Drumuri Satesti - Dc 159, In Sat Cornesti 

Si Ds401/1 In Sat Filipesti Comuna Filipești, Județul 

Bacău”  2.8 Km 

implementare 

C.N.I. 

15 Modernizare Drumuri De Interes Local În Satele 

Filipeşti, Cârligi Şi Onişcani, Comuna Filipeşti, 

Judeţul Bacău” 2km 

implementare 

BUGET LOCAL 

16 Extindere, Alimentare Gaze Naturale Si Racorduri In 

Localitatea Cirligi, Comuna Filipesti, Judetul Bacau 

implementare 
BUGET LOCAL 
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17 Reabilitare Si Consolidare Cladire 

Centrumultifunctional In Sta Oniscani 

implementare 
BUGET LOCAL  

18 Modernizare Dc.8 Filipesti Cirligi, Comuna Filipesti, 

Judetul Bacau 

finalizat 
O.U.G nr. 28/2013 

19 

 

Modernizare Drumuri De Interes Local În Comuna 

Filipești, Județul Bacău” 4.0 Km 

finalizat P.N.D.R. 

Submăsura 7.2 

20 Lucrari De Modernizare Infrastructura Rutiera In 

Comuna Filipesti, Judetul Bacau” 3.5 Km 

finalizat 
Buget Local 

21 Alimentare Cu Apă În Localitățile Onișcani, Boanța, 

Cornești Și Harlești Comuna Filipești, Județul Bacău 

finalizat 
P.N.D.L. II 

22 Canalizare Și Stații De Pompare În Localitățile 

Onișcani, Boanța, Corneti Și Hîrlești Comuna 

Filipești, Județul Bacău” 

finalizat 

P.N.D.L. II 

23 Modernizarea Iluminatului Public Prin Creșterea 

Eficienței Energetice În Comuna Filipești, Județul 

Bacău 

finalizat 

Buget Local 

24 Infiintare Sistem De Distributie Gaze Naturale In 

Comuna Filipesti, Satele Filipesti Si Carligi, Judetul 

Bacau” 

finalizat 

Buget Local – Buget de Stat 

UAT GĂICEANA 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1.  Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public Studiu de fezabilitate PNNR  

2.  Reabilitare biserica Recea (monument istoric) Studiu de fezabilitate Buget național 
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3.  Modernizare drumuri de interes local Proiect în 

inplementare  

Programul Național de Investiții 

Anghel Saligny 

4.  Lucrări de alimentare cu apă Idee de proiect Buget local 

5.  Modernizare iluminat public stradal Studiu de fezabilitate A.F.M 

6.  Reabilitare Școala gimnazială Găiceana (monument 

istoric) 

Idee de proiect Ministerul Culturii 

7.  Construire capelă mortuară, Biserica Hutu Idee de proiect Buget local 

8.  Construire sală de sport în satele Găiceana și Arini Studiu de fezabilitate C.N.I 

9.  Amenajare centru civic Idee de proiect C.N.I 

10.  Amenajare parc Idee de proiect Buget local 

11.  Amenajare loc de joacă Idee de proiect Buget local 

12.  Alimentare cu gaze naturale Idee de proiect Buget național 

13.  Sistem fotovoltaic Idee de proiect A.F.M 

14.  Stație electrică de încărcat automobile Idee de proiect A.F.M 

UAT GIOSENI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

15.  Amenajare torenti si santuri Proiect finalizat 2020 Fonduri proprii 

16.  Imbunatatirea serviciilor de agrement prin 

modernizare parc 

Proiect finalizat 2021 AFIR,F.proprii 

17.  Reabilitare sediu administrativ Proiect finalizat 2017 Fonduri europene 

18.  Extindere LEA 0,4 KV Proiect finalizat 2019 Fonduri proprii 

19.  Modernizare drumuri de interes local Proiect finalizat 2021 P.N.D.L 

20.  Construire monument al eroilor  Proiect finalizat 2020 Fonduri proprii 

21.  Extindere sisteme de apa si canalizare Proiect finalizat 2021 Fonduri proprii 
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22.  WIFI 4 EU,internet gratuit in zone rurale Proiect finalizat 2021 Fonduri europene 

23.  Cresterea gradului de utilizare a internetului prin 

achizitia de Echipamente /dispozitive electronice in 

com. Gioseni 

Proiect in 

implementare 

Fonduri europene 

24.  Construire si dotare gradinita cu program 

prelungit,magazie si imprejmuire in com.Gioseni 

Proiect in 

implementare 

CNI 

25.  Reabilitare Scoala gimnaziala cu clasele I-VIII „ION 

STRAT” 

Proiect in 

implementare 

CNI 

26.  Reabilitare baza sportiva multifunctionala 

com,Gioseni 

Proiect in 

implementare 

PNRR 

27.  Reabilitare,extindere si schimbare destinatie corp 

(c2) in spatiu arhiva,biblioteca com.Gioseni 

Proiect in 

implementare 

PNRR 

UAT GHIMEŞ-FĂGET 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizare drum comunal DC142, km 0+000 – 

3+640, sat Tărhăuși, comuna Ghimeș-Făget, județul 

Bacău 

Finalizat. AFIR 

2 Sistem de iluminat public pentru comuna Ghimeș-

Făget, sat Făget 

Finalizat. AFIR 

3 Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, 

comuna Ghimes-Faget, judetul Bacau 

Finalizat AFIR 

4 Modenizarea sistemului de iluminat stradal în 

comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău 

Finalizată 

execuția, se face 

recepția și solicitare 

AFM 
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ultima tranșă de 

plată. 

5 Refacere, reabilitare și consolidare, poduri și podețe 

în Comuna Ghimeț-Făget,  Judeţul Bacău 

Finalizată 

execuția, se face 

recepția. 

PNDL II 

6 Reconstruirea fostului punct vamal cetatea Rakoczi, 

sat Ghimeș, comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău 

În 

implementare 

CNI 

7 Reabilitarea, extindere si dotare Liceu tehnologic  

Faget, sat Ghimes,  comuna  Ghimes-Faget, judetul  

Bacau 

Depusă cerere de 

finanțare. 

CNI 

8 Modernizare drumuri de interes local în sat Ghimeş  

şi sat Fãgetu de Sus, comuna Ghimeş-Fãget, judeţul 

Bacãu 

Depusă cerere de 

finanțare. 

Anghel Saligny 

9 Realizare Canalizare şi Staţie de epurare, Extindere 

reţea de apă” în comuna Ghimeș-Făget, judeţul 

Bacău 

Depusă cerere de 

finanțare. 

Anghel Saligny 

10 Modernizare prin asfaltare drumuri  de interes local 

in comuna Ghimes – Faget, judetul Bacau 

Depusă cerere de 

finanțare. 

Anghel Saligny 

11 Infrastructura de Incarcare pentru Vehiculele de 

Transport Rutier Nepoluant în Comuna Ghimeș-

Făget, Judetul Bacău 

Implementare. AFM 

12 Infiinţare  Reţea Distribuţie de Gaze Naturale în 

Comuna Ghimeș-Făget – Județul Bacău 

Implementare. Anghel Saligny 

13 Achiziție microbuze electrice pentru transport școlar Idee de proiect. PNRR 
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14 Construire Trotuare pe lângă DN 12A în satele 

Ghimeș, Făget și Făgetu de Sus, comuna Ghimes-

Făget, județul Bacău. 

Idee de proiect. PNRR/Buget local 

15 Reabilitare, modernizare drumuri forestiere Idee de proiect. AFIR 

16 Reabilitare drum comunal DC 141(str. Aurul Mare/str. 

Izvorul Rece) sate Bolovăniș/Răchitiș, km 4+160-km 

11+160 

Idee de proiect. AFIR/Anghel Saligny 

17 Reabilitare și modernizare drum comunal DC 141 (str. 

Izvorul Rece) sat Răchitiș, km 11+160-km 14+000 

Idee de proiect. AFIR/Anghel Saligny 

18 Reabilitare și modernizare drum comunal DC 142 

(str. Calea Tărcuței) sat Tărhăuși, km 3+640-km 

6+133” 

Idee de proiect. AFIR/Anghel Saligny 

19 Modernizare drumuri de interes local în sat Făget, 

comuna Ghimeş-Fãget, judeţul Bacãu 

Idee de proiect. AFIR/Anghel Saligny/PNRR 

20 Înființare pistă de biciclete, în sat Ghimeș, comuna 

Ghimeş-Fãget, judeţul Bacãu 

Idee de proiect. PNRR 

UAT GîRLENI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizare drumuri de interes local  in comuna 

Garleni, judetul Bacau 

Finalizat in 

data de 12.10.2020 

AFIR , buget  local 

2 Construire sediu primarie in comuna Girleni, jud. 

Bacau 

In 

implementare  

Ministerul Lucrarilor Publice , 

Dezvoltarii si Administratiei 

3 Construire pod  peste  paraul  Racila, sat Girlenii de 

Sus, comuna Girleni 

In 

implementare  

Ministerul Lucrarilor Publice , 

Dezvoltarii si Administratiei 
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4 Modernizarea, renovarea si dotarea caminului 

cultural din sat Lespezi, comuna Girleni 

In 

implementare  

AFIR, buget  local 

5 Modernizare, renovare si dotare camin cultural 

Girlenii de Sus, din sat Girleni, com. Girleni, jud 

Bacau 

In 

implementare  

AFIR, buget  local 

6 Lucrări De Întreținere Și Reparații Pe Drumurile De 

Interes Local Din Comuna Gârleni, Județul Bacău 

In 

implementare 

Buget local 

7 Modernizare  Infrastructura Rutiera In Comuna 

Garleni, Judetul Bacau 

In 

implementare 

Buget local 

8 Reabilitare, Modernizare  Si  Dotare  Dispensar 

Uman  In  Comuna   Garleni, Judetul  Bacau 

 Idee  de  

proiect  

CNI 

9 Modernizarea sistemului  de  iluminat  public prin  

cresterea  eficientei  energetice  a infrastructurii  de  

iluminat  public  in Comuna  Garleni, din judetul  

Bacau 

Idee  de  proiect AFM  

10 Infiintare  Sistem  Inteligent  De  Distributie Gaze 

Naturale  In  Comuna  Garleni, Satele Garlenii  De  

Sus, Garleni, Lespezi  Si  Surina, Judetul Bacau 

Idee  de  proiect PNI ”Anghel  Saligny” 

11 Creare  Pista De  Biciclete  In  Comuna Garleni, 

Judetul Bacau 

Idee  de  proiect PNRR 

12 Reabilitatre  Cladire  Sediu  Primarie  Corp  A Idee  de  proiect AFM 

13 Modernizarea  Retelei  De  Canalizare  In  Comuna  

Garleni, Judetul Bacau 

Idee  de  proiect PNI ”Anghel  Saligny” 
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14 Modernizare  Drumuri  De  Interes  Local  În Satele  

Lespezi, Gârleni Și Gârlenii De Sus, Comuna Gârleni 

Idee  de  proiect PNI ”Anghel  Saligny” 

15 Reabilitare, Modernizare  Și  Dotare Grădinița 

Lespezi, Din Satul  Lespezi, Comuna Garleni, Judetul 

Bacau 

Idee  de  proiect CNI 

16 Modernizare Drumuri De Interes Local În Satele 

Lespezi, Gârleni, Gârlenii De Sus Si Şurina, Comuna 

Gârleni, Județul Bacău 

Idee  de  proiect PNI ”Anghel  Saligny” 

17 Statii  de  incarcare  pentru vehicule electrice in 

comuna Garleni, judetul  Bacau 

Idee  de  proiect AFM 

18 Infiintare  dispensar  uman  sat  Garleni. comuna  

Garleni, jud. Bacau 

Idee  de  proiect CNI 

19 Achizitionare  doua  microbuze scolare  electrice  Idee  de  proiect PNRR 

20 Dotarii  echipamente  tehnologice  digitale  pentru 

unitatile de invatamant  din comuna  Garleni, jud. 

Bacau  

Idee  de  proiect PNRR 

21 Reabilitare, modernizare  Scoala  Gimnaziala  „Prof.  

Panaite Constantin”  din satul  Garleni,  comuna  

Garleni, judetul  Bacau  

Idee  de  proiect PNRR 

22 Reabilitatre  Cladire  Sediu  Primarie  Corp  B Idee  de  proiect AFM 

UAT GLĂVĂNEȘTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Gradinita si imprejmuire in localitatea Razesu, 

Comuna Glavanesti, Judetul Bacau;  

implementare AFIR Masura 322 
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2 Alimentare cu apa localitatile Glavanesti si 

Frumuselu, comuna Glavanesti, judetul Bacau; 

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

AFIR Masura 322 

 

3 Canalizare si statie de epurare localitatile Glavanesti 

si Frumuselu, comuna Glavanesti, judetul Bacau;  

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

AFIR Masura 322 

 

4 Imbunatarirea retelei de drumuri de interes local din 

comuna Glavanesti, jud. Bacau; 

Proiect in 

implementare 

AFIR Masura 322 

 

5 Conservarea traditiilor locale din satul Glavanesti, 

comuna Glavanesti, judetul Bacau”. 

Proiect in 

implementare 

AFIR Masura 322 

6 Podu din B.A. pe DC 46  km 5+500 peste Paraul apa 

Neagra in sat Frumuselu, comuna Glavanesti 

Proiect in 

implementare 

PNDL II 

7 Achizitionare buldoexcavator pentru Primaria 

comunei Glavanesti, jud. Bacau 

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

AFIR Masura33 

 

8 Construire retea distributie gaze naturale in satele 

apartinatoare comunei Glavanesti, judetul Bacau 

Idee de proiect POIM 2014-2020 

Transferat la PNI Anghel 

Saligny 

9 Modernizare drumuri de interes local in satu 

Frumuselu, comuna Glavanesti, judetul Bacau 

Idee de proiect PNI Anghel Saligny 

10 Modernizare drumuri de interes local in comuna 

Glavanesti, judetul Bacau 

Idee de proiect PNI Anghel Saligny 

11 Construire si dotare Camin cultural sat Glavanesti, 

comuna Glavanesti , judetul Bacau 

Idee de proiect CNI Bucuresti 

12 Statie de incarcare autovehicule electrice Idee de proiect Ministerul Mediului 

13 Achizitionare microbus scolar electric Idee de proiect PNRR 

14 Achizitionare tractor pentru UAT Glavanesti Idee de proiect Buget local 
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15 Sistem de iluminat public intelegent  Idee de proiect PNRR 

UAT GURA VĂII 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

 

1 

Achizitia de dotari pentru sprijinirea conservarii si 

valorificarii traditiilor locale din comuna Gura Vaii  

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

A.F.I.R 

2 Modernizare drumuri satesti si ulite adiacente Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

P.N.D.R, Masura 7.2 

3 Teren sport Scoala Gimnaziala Dumbrava  Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Buget local 

4 Achizitie Buldoexcavator  Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

A.F.I.R 

5 Modernizare Dc 0+600 Dumbrava  Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

A.F.I.R 

6 Modernizare Baza Sportiva Scoala Gimnaziala Nr.1 

Gura Vaii 

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

A.F.I.R 

 

7 

Servicii de catering pentru asigurarea hranei elevilor 

Scolii Gimnaziale Nr.1 Gura Vaii 

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri Guvernamentale 

8 Alimentare cu Apa a localitatii Gura Vaii Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

P.N.D.L 

 

9 

Reabilitare drumuri locale in satele Gura Vaii, 

Temelia ,Dumbrava Comuna Gura Vaii 3.85 km  

implementare C.N.I 

10 Achizitie cupa concasoare  Proiect finalizat  Buget local 
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11 

Alimentare cu apa a localitatilor : Temelia, 

Paltinata, Motocesti, Dumbrava,Capata Comuna Gura 

Vaii. 

implementare  

M.D.L.P.A 

 

12 

Modernizare infrastructura rutiera Comuna Gura Vaii implementare Programul Național de 

Investiţii „Anghel Saligny" 

 

13 

Proiect integrat pentru infiintarea retelei de 

canalizare a apei menajere si modernizarea retelei de 

apa potabila Comuna Gura Vaii 

implementare Programul Național de 

Investiţii „Anghel Saligny" 

 

14 

Extindere retea de alimentare cu apa potabila in 

Comuna Gura Vaii 

implementare Programul Național de 

Investiţii „Anghel Saligny 

 

15 

Servicii de catering pentru asigurarea hranei elevilor 

Scolii Gimnaziale Nr.1 Gura Vaii 

implementare Fonduri  Guvernamentale 

16 Construire cladire administrativa , sat Motocesti 

comuna Gura Vaii 

implementare Buget local 

17 Construire Camin Cultural in satul Dumbrava Comuna 

Gura Vaii 

implementare Buget local 

18  Parc de  joaca In satele Patrascani, Paltinata, Capata 

comuna Gura Vaii 

implementare Buget local 

19 Infiintare sistem inteligent de distributie a gazelor 

naturale in comuna Gura Vaii 

Idei de proiect Programul Național de 

Investiţii „Anghel Saligny 

20 Locuri de joaca satele Dumbrava si Motocesti Idei de proiect Buget local 

21 Intretinere drumuri pe situatie de lucrari, cu beton 

rutier  

Idei de proiect Buget local 

22 Extindere sistem supraveghere video  Idei de proiect Fonduri europene 
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23 Dotari camin cultural  Idei de proiect Fonduri europene prin GAL 

UAT HELEGIU 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizare dispensar medical sat Bratila finalizat PNDL 

2 Modernizare dispensar medical sat Bratila implementare PNDL 

3 Camin Cultural Helegiu implementare Fonduri europene prin PNDR 

4 Dotare Camin Cultural in sat Helegiu, com. Helegiu 

Judet Bacau 

implementare Fonduri europene 

5 Servicii de consultanță pentru elaborarea unui 

proiect in cadrul POC- Anexa 2, Actiune2.3.3. 

0% 

Faza de depunere 

Fonduri europene 

UAT HEMEIUŞ 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

 

1 

Modernizare si dotare scoala, Gr Tabacaru, Hemeiuș Contract de finantare 

semnat, proiect in 

curs de implementare 

P. O.R. 

2 Reabilitare scoala, Gr Tabacaru,Hemeius in vederea 

obtinerii I S U   

Proiect  tehnic, avize Buget local 

3 

Modernizare si dotare scoala, Ion Simionescu, Lilieci  Contract de finantare 

semnat, proiect în 

curs de implementare 

P. O.R. 

4 Construire Dispensar Uman in com Hemeiuș  Proiect finalizat 2021 MDRAP 

5 Amenajare loc de joaca pentru copii Proiect finalizat 2021 Buget local 

6 Amenajare loc de joaca Sat Fantanele Proiect propus  nou Buget local 
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7 
Amenajare Complex Sportiv  Proiect in curs de 

implementare 

Fonduri C N I si cofinantare 

buget local 

8 
Reabilitare si dotare Camin Cultural  Proiect aprobat in 

lista sinteza 

C.N.I 

9 Extindere retea de iluminat public  Proiect finalizat 2021 Buget local 

10 
Modernizare retea iluminat public prin inlocuirea 

becurilor cu leduri  

Proiect finalizat 2021 Buget local 

 

11 

Realizare retele de canalizare in sat Fantanele Proiect demarat –

realizat proiect 

tehnic,avize ,aprobat 

in lista sinteza 

P.N.I. Anghel Saligny 

 

12 

Realizare retele canalizare in sat Hemeiuș Proiect propus nou Buget local 

 

13 

Statie  de incarcare autovehicule electrice  Proiect nou in faza de 

autorizare 

Finantare  PNRR,AFM 

 

14 

Modernizare drumuri comunale  Proiect finalizat 2022 Fonduri AFIR 

15 
Amenajare santuri si acostamente de beton ,rigole 

carosate . 

Proiect finalizat 2021 Buget local 

16 
Asfaltari drumuri comunale 1 Lucrari in curs de 

executie 

CNI 1,  

17 
Asfaltari  drumuri comunale 2 Proiect aprobat faza 

organizare de licitatie 

CNI 2 
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18 
Asfaltari drumuri comunale 3 Proiect aprobat in 

lista sinteza 

CNI3 

19 
Piste pentru biciclete  Faza proiect, studii 

SF, avize 

Buget local  

20 Podet sat Fantanele  Proiect finalizat Buget local 

21 Extindere sistem de supraveghere  Proiect finalizat Buget local 

22 
Totemuri de comuna  Avize studii, 

proiectare 

Buget local  

23 
Realizare trotuare pe D.J.  Studii fezabilit, 

proiect avize 

Buget local 

24 Realizare santuri si rigole in DJ  Studii, proiect, avize Buget local 

25 Balustrade de protectie str Crizantemei  Proiect propus nou Buget local 

UAT HORGEȘTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 
Construire școală în sat Sohodor, comuna Horgești, 

Județul Bacău implementare 
MLPDA si UAT Horgesti 

2 
Construire pod pe dc 92  la km 0 + 225 in localitatea 

Horgești, Județul Bacău implementare 
MLPDA si UAT Horgesti 

3 

Modernizarea sistemului de iluminat public prin 

creșterea eficienței energetice a corpurilor de 

iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei 

electrice în infrastructura de iluminat public din 

comuna Horgești, Județul Bacău” 

implementare AFM si UAT Horgesti 

4 Extindere retea electrica sat Sohodor implementare Buget local si Delgaz Grid 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 413 

 

5 Achizitia unui autogreder implementare Buget local si AFIR 

6 Cadastru Sistematic implementare OCPI 

7 
Alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare in 

Comuna Horgesti 

proiect depus 

pentru finantare 

PNI Anghel Saligny si Buget 

local 

8 
Demolare si construire pod peste paraul Racatau, 

Comuna Horgesti 

proiect depus 

pentru finantare 

PNI Anghel Saligny si Buget 

local 

9 
Amenajari exterioare (garduri, platforma, alei ) 

scoala  noua Sohodor implementare 
Buget local 

10 Achizitie teren de sport pentru scoala noua Sohodor  idee de proiect Buget local 

11 
Reabilitare monument istoric (sediul vechi al 

primariei -Conacul Strat)  idee de proiect 
cofinantare 

12 Dispensar Sat Sohodor 
proiect depus 

pentru finantare 
Proiect depus la CNI  

13 PUG implementare Buget local 

14 Amenajare Sala De Sport  Horgesti idee de proiect cofinantare 

15 
Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna 

Horgesti  

proiect depus 

pentru finantare 
Proiect depus la CNI  

16 Construire scoala in sat Racatau, Comuna Horgesti idee de proiect cofinantare 

17 Statii de reincarcare pentru vehicule electrice  
implementare 

urmeaza a fi depus proiect la 

AFM pentru finantare 

18 Loc de joaca sat Horgesti implementare Buget local 

19 Loc de joaca sat Sohodor  implementare Buget local 

20 Loc de joaca sat Recea implementare Buget local 

21 Loc de joaca sat Racatau implementare Buget local 
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22 Autobasculanta idee de proiect cofinantare 

23 Teren de sport Recea 
in curs de 

implementare Buget local 

24 
Completare sistem de supraveghere video comuna 

Horgesti idee de proiect Buget local 

25 
Infiintarea sistemului public de distributie a gazelor 

naturale in comuna Horgesti  

in curs de 

implementare 

urmeaza a fi depus proiect 

impreuna cu ADI 

26 Microbuz 
in curs de 

implementare Buget local 

27 Teren de sport Horgesti 
in curs de 

implementare Buget local 

28 
Realizare De Alei Pietonale Si Trotuare In Comuna 

Horgesti idee de proiect cofinantare 

29 Infiintare After School idee de proiect cofinantare 

30 Infiintare Gradinita Cu Program Prelungit idee de proiect cofinantare 

31 Infiintare Centru Social Multifunctional idee de proiect cofinantare 

32 
Infiintare serviciu la domiciliu pentru persoanele 

varstnice idee de proiect cofinantare 

33 
Infiintare Centru Pentru Ingrijirea Victimelor 

Violentei Domestice idee de proiect cofinantare 

34 Construire Complex De Agrement idee de proiect cofinantare 

35 Infiintare Piata Agroalimentara  idee de proiect cofinantare 

36 Infiintare Transport Intern  idee de proiect cofinantare 
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37 
Infiintare Centru De Informare Si Asistenta Pentru 

Fermieri idee de proiect cofinantare 

38 
Infiintare Linie Pentru Depozitarea Si Procesarea 

Productiei Agricole idee de proiect cofinantare 

39 Infiintare Rampa De Gunoi De Grajd  idee de proiect cofinantare 

40 Infiintare Sistem De Irigatie idee de proiect cofinantare 

UAT HURUIEȘTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizare drumuri sătești în satele Prădaiș, 

Perchiu, Fundoaia, Florești, Ocheni 

Proiect în 

implementare 

PNI „Anghel Saligny” 

2 Infiintare sistem de alimentare cu apa in sat Ocheni și 

sat Fundoaia 

Proiect în 

implementare 

PNI „Anghel Saligny” 

3 Infiintare sistem de alimentare cu apa si infiintare 

sistem de canalizare în sat Huruiești 

Proiect în 

implementare 

AFM 

4 Înființare stație de reîncărcare pentru vehicule 

electrice 

Proiect în 

implementare 

AFM 

 

5 Construire de locuințe pentru tineri/locuințe de 

serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământˮ 

idee de proiect PNRR 

UAT IZVORU BERHECIULUI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Instalatii sanitare, termice, electrice si amenajari 

localela Scoala C-tin Moscu 

finalizat în perioada 

2014-2020 

Buget local 

2 Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice 

in sat Izvoru Berheciului 

finalizat în perioada 

2014-2020 

Fonduri nerambursabile 
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3 Sistem de incalzire centralizata la Primaria comunei finalizat în perioada 

2014-2020 

Buget local 

4 Modernizare drumuri de interes local în implementare Fonduri nerambursabile 

5 Modernizarea sistemului de iluminat public prin 

creșterea eficienței energetice a corpurilor de 

iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei 

electrice în infrastructura de iluminat public din 

comuna Izvoru Berheciului, județul Bacău 

în implementare Fonduri nerambursabile 

6 Reabilitarea și modernizarea drumurilor afectate de 

pagubele produse in urma calamitatilor in satele 

Oţelești, Pădureni, Băimac, Obîrșia și Antohești - 

comuna Izvoru Berheciului, judetul Bacau 

în implementare Fonduri nerambursabile 

7 Dezvoltare Reţea Inteligentă de Distribuţie a Gazelor 

Naturale în comunele Secuieni de Bacău și Izvoru 

Berheciului, judeţul Bacău 

în implementare CNI 

8 Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele 

produse în urma calamitaților în satele Izvoru 

Berheciului, Băimac, Oțelești, Pădureni, comuna 

Izvoru Berheciului, județul Bacău 

în implementare Fonduri nerambursabile 

9 Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a 

energiei în clădirea publică - Primărie veche, din 

localitatea Izvoru Berheciului, comuna Izvoru 

Berheciului, judeţul Bacău 

în implementare CNI 

10 Reabilitare Scoala ,,C-tin Moscu’’ Izvoru Berheciului idee de proiect  
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11 Asfaltare drumuri comunale Izvoru Berheciului Idee de proiect  

12 Infiintare retea canalizare sat Izvoru Berheciului Idee de proiect  

13 Modernizare Cămin Cultural sat Izvoru Berheciului Idee de proiect  

UAT LETEA VECHE 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

 

1 

Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, 

sat Letea Veche, comuna Letea Veche,   

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri europene 

2 Modernizarea sistemului de iluminat public in satul 

Letea Veche, comuna Letea Veche,   

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri europene 

3 Modernizare drumuri de interes local in comuna 

Letea Veche,   

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri guvernamentale - 

PNDL I 

4 Imbracaminte bituminoasa usoara pe strada 

Silozului, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche,   

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri proprii 

5 Extindere retea gaze naturale presiune medie si SRS 

Q=2400 mc/h, pe str. Oborului sat Letea Veche, 

com. Letea Veche si Bdul Unirii, municipiul Bacau,   

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri proprii 

6 Imbracaminte bituminoasa usoara pe strazile 

Romanitei, Florilor si Ion Creanga in sat Letea Veche,   

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri proprii 

 

7 

Reabilitarea sălii de festivități din satul Radomirești, 

comuna Letea Veche,   

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri proprii 

8 Construire sediu administrativ sat Letea Veche, 

comuna Letea Veche 

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri proprii 

 

9 

Extindere retea alimentare cu apa in comuna Letea 

Veche 

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri proprii 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 418 

 

10 Executie retea de gaze naturale pe str. Oborului, Al. 

I. Cuza, Morii, Nucului, Preot Emil Pavel, Viilor, sat 

Letea Veche, comuna Letea Veche   

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri proprii 

 

11 

Modernizarea strazii Trecatoarea Holtului, sat Letea 

Veche, com. Letea Veche   

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri proprii 

 

12 

Modernizarea strazii Trecatoarea Holtului de la km 

1+300-km 1+765 sat Letea Veche, comuna Letea 

Veche jud Bacau 

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri proprii 

 

13 

Extindere rețea canalizare în satul Letea Veche pe 

străzile Bujorului, Lalelelor, Trandafirilor și Silozului, 

comuna Letea Veche, județul Bacău 

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri proprii 

 

14 

Extindere retea de apa potabila in satul Letea Veche, 

Str. Zorilor, Panselelor, Trecatoarea Holtului, 

Bujorului, Lalelelor, Trandafirilor si Silozului, Comuna 

Letea Veche   

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri proprii 

 

15 

Realizare platforme colectare selectiva in comuna 

Letea Veche,   

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri proprii 

16 Construire garaj auto in incinta Primariei Letea Veche Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri proprii 

17 Reabilitarea si modernizarea monumentelor din 

comuna Letea Veche   

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri proprii 

18 Lucrari de amenajare parc sat Rusi Cutea, comuna 

Letea Veche 

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri proprii 
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19 Proiectare, amenajare si sistematizare  spatiu verde 

parc comunal  sat Letea Veche, comuna Letea Veche   

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Fonduri proprii 

20 Reabilitare, modernizare si dotare scoala din sat 

Holt, comuna Letea Veche   

In implementare Fonduri europene 

21 Reabilitare, modernizare si dotare, scoala din sat 

Letea Veche, comuna Letea Veche   

In implementare Fonduri europene 

22 Modernizarea drumurilor de interes local in satele 

Holt, Letea Veche, Siretu si Rusi Ciutea, comuna 

Letea Veche   

In implementare Fonduri europene 

23 Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local 

in comuna Letea Veche   

In implementare Fonduri guvernamentale - 

PNDL II 

24 Construire centru cultural in sat Holt, com. Letea 

Veche 

In implementare Fonduri guvernamentale 

25 Reabilitare si modernizare drumuri de interes local 

in comuna Letea Veche 

In implementare Fonduri guvernamentale - 

Program Anghel Saligny 

26 Extindere retea de distributie gaze naturale presiune 

redusa si SRS in sat Holt, comuna Letea Veche   

In implementare Fonduri guvernamentale/ 

Fonduri proprii 

27 Modernizare drumuri locale in satele Holt si Letea 

Veche, Comuna Letea Veche, Județul Bacău 

In implementare Fonduri proprii 

28 Extindere alimentare cu apa in comuna Letea Veche   In implementare Fonduri proprii 

29 Construire dispozitive de scurgere a apelor 

meteorice (rigole carosabile si de acostament) 

acostamente consolidate cu beton, pe strada 

Silozului in satul Letea Veche Comuna Letea Veche,   

In implementare Fonduri proprii 
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30 Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in 

Comuna Letea Veche  

Idee de proiect Fonduri guvernamentale - 

AFM 

31 Modernizarea sistemului de iluminat public in 

Comuna Letea Veche   

Idee de proiect Fonduri guvernamentale - 

AFM 

32 Infiintarea unui sistem inteligent de distributie de 

gaze naturale in satele Rusi Ciutea, Siretu si 

Radomiresti sate apartinatoare comunei Letea Veche   

Idee de proiect Fonduri europene/fonduri 

guvernamentale 

33 Extindere retea distributie alimentare cu apa si 

infiintare canalizare in satele Holt si Radomiresti, 

comuna Letea Veche   

Idee de proiect Fonduri europene/fonduri 

guvernamentale 

34 Înfiinţare centru social multifuncțional în  comuna 

Letea Veche   

Idee de proiect Fonduri europene/fonduri 

guvernamentale 

35 Construire cămin de bătrâni în comuna Letea Veche   Idee de proiect Fonduri europene/fonduri 

guvernamentale 

36 Dotarea cu utilaje și echipamente pentru serviciul de 

gospodărire comunală 

Idee de proiect Fonduri europene/fonduri 

guvernamentale 

37 Construirea și extinderea trotuarelor şi aleilor 

pietonale in satul Letea Veche Comuna Letea Veche   

Idee de proiect Fonduri europene/fonduri 

guvernamentale 

38 Construirea unui centru de zi pentru copii în satul 

Holt, comuna Letea Veche   

Idee de proiect Fonduri europene/fonduri 

guvernamentale 

39 Construire sediu primărie in satul Letea Veche 

Comuna Letea Veche   

Idee de proiect Fonduri europene/fonduri 

guvernamentale 

40 Extinderea rețelei de canalizare în satul Letea Veche 

Comuna Letea Veche 

Idee de proiect Fonduri europene/fonduri 

guvernamentale 
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41 Extinderea rețelei de  gaze naturale în satul Letea 

Veche Comuna Letea Veche   

Idee de proiect Fonduri europene/fonduri 

guvernamentale 

42 Extindere rețelei de apă potabilă în Comuna Letea 

Veche   

Idee de proiect Fonduri europene/fonduri 

guvernamentale 

43 Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă din 

Comuna Letea Veche   

Idee de proiect Fonduri europene/fonduri 

guvernamentale 

44 Modernizarea şi reabilitarea drumurilor şi a străzilor 

din Comuna Letea Veche   

Idee de proiect Fonduri europene/fonduri 

guvernamentale 

45 Proiectare si achizitionare sistem de supraveghere 

videeo in comuna Letea Veche   

Idee de proiect Fonduri europene/fonduri 

proprii 

46 Modernizarea si dotarea locurilor de joaca din 

comuna Letea Veche   

Idee de proiect Fonduri europene/fonduri 

proprii 

47 Realizare acostamente betonate in satul Letea 

Veche, comuna Letea Veche   

Idee de proiect Fonduri proprii 

UAT Lipova 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizare Şcoala cu clasele I-IV Valea Hogei Proiect finalizat Fonduri externe 

2 O şansă egală pentru toţi Proiect finalizat Fonduri externe 

3 Modernizare drumuri comunale si de interes local in 

comuna Lipova, judet Bacau 

Proiect în 

implementare 

Buget de stat/Buget local 

4 Construire Grădiniţă cu program normal cu 3 săli de 

clasă în sat Mâlosu, comuna Lipova, judet Bacău 

Proiect în 

implementare 

Buget de stat 

5 Construire grupuri sanitare la Şcoala cu clasele I- VIII 

Satu Nou 

Proiect în 

implementare 

Fonduri externe 
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6 Construire Platforme de gunoi în comuna Lipova, 

judet Bacău 

Idee de proiect Fonduri externe/buget de 

stat/buget local 

7 Alimentare cu apă în comuna Lipova, judet Bacău Idee de proiect Fonduri externe/buget de 

stat/buget local 

8 Iluminat public în comuna Lipova, judet Bacău Idee de proiect Fonduri externe/buget de 

stat/buget local 

9 Modernizare drumuri agricole în comuna Lipova, 

judeţ Bacău 

Idee de proiect Fonduri externe/buget de 

stat/buget local 

10 Modernizare Cămin Cultural  în sat Lipova, com. 

Lipova, judeţ Bacău 

Idee de proiect Fonduri externe/buget de 

stat/buget local 

UAT Livezi 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizare drumuri de interes local, Amenajarea 

infrastructurii pentru organizarea festivalului 

tradiţional Ziua Bradului, Înfiinţare serviciu social - 

after school - pentru copii, în comuna Livezi, judeţul 

Bacău, Nr. C 322010910400081/18.06.2010 

Proiect finalizat in 

perioada 2014 - 2020 

FEADER 

 

2 Modernizare drumuri de interes communal in comuna 

Livezi, judetul Bacau, Contract de finantare nr. 

11705/25.08.2015 

Proiect in 

implementare 

PNDL I / MDLAP 

3 Modernizare drumuri locale in comuna Livezi, 

judetul Bacau, Contract de finantare nr. 

3615/04.12.2017 

Proiect in 

implementare 

PNDL II / MDLAP 
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4 GAL- „ Îmbunatatirea serviciilor locale de baza prin 

achizitia de utilaje in comuna Livezi, judetul Bacau" 

Contract de finantare nr.C1920074X212210408523 

Proiect in 

implementare 

AFIR 

 

5 Reabilitare, modernizare si dotarea asezamantului 

cultural din comuna Livezi, judetul Bacau 

Proiect in 

implementare 

C.N.I 

6 Gradinita cu program normal – 2 grupe, localitatea 

Livezi, comuna Livezi, judetul Bacau 

Proiect in 

implementare 

C.N.I. 

7 Construire dispensar uman în sat Livezi, comuna 

Livezi, judetul Bacău 

Ideie de proiect C.N.I. 

8 Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere 

afectate de calamitati in comuna Livezi, judetul 

Bacau  

Ideie de proiect Anghel Saligny 

9 Modernizarea sistemului de iluminat public prin 

creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public în comuna Livezi, județul Bacau 

Ideie de proiect  PNRR 

10 Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice cu 

destinaţie de unităţi de învăţământ 

Ideie de proiect POR - AFM 

11 Extindere retea de distributie gaze naturale, in 

comuna Livezi, judetul Bacau 

Ideie de proiect Anghel Saligny 

12 Modernizarea si amenajarea Targului saptamanal din 

satul Livezi, comuna Livezi, judetul Bacau 

Ideie de proiect PNRR 

UAT Luizi Călugăra 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 
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1 Modernizare drumuri locale, în comuna Luizi 

Călugăra 

Finalizat 2016 Buget de stat/buget local- 

PNDL 1 

2 Achizitie buldoexcavator  prin Gal Plaurile Bistriței Finalizat 2019 Afir/buget local 

3 Modernizare drumuri de interes local, in comuna 

Luizi Călugăra, jud Bacău 

În 

implementare  

Buget de stat/buget local- 

PNDL 2 

4 Modernizare rețea drumuri în comuna Luizi Călugăra, 

județul Bacău 

Solicitare depusă –

PNI Anghel Saligny 

Buget de stat/buget local  

5 Modernizare și extindere iluminat public în comuna 

Luizi Călugăra, jud. Bacău 

In implementare  AFM/buget local 

6 Înființare rețea distribuție gaz metan în satele Luizi 

Călugăra și Osebiți  

În implementare, 

faza SF 

Buget de stat/buget local 

7 Construire bază sportivă, în comuna Luizi Călugăra, 

jud.Bacău 

Idee de proiect  Buget de stat/buget local 

UAT MAGIREŞTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

 

1 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in 

sectorul transporturi prin înfiinţarea staţiilor de 

reîncărcare a vehiculelor electrice in comuna 

Magiresti 

Solicitare 

finantare 

A.F.M. 

2 Construire Sala Sport Cu Tribuna 180 Locuri Proiect 

Tip In Satul Sesuri, Comuna Magiresti, Judeţul Bacau 

Implementare C.N.I. 

3 Achiziţie De Tablete Şcolare Si Alte Echipamente 

Necesare Desfăşurării Activitatii Didactice Online In 

Comuna Magiresti, Judeţul Bacau 

Immplementare P.O.C.Axa2 
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4 Eficientizarea energetică şi gestionarea inteligentă a 

energiei a şcolii Gimnaziale Măgireşti, Comuna 

Măgireşti, Jud Bacău 

Solicitare 

finantare  

A.F.M. 

5 Restaurare Monument Istoric Biserica Sf. Gheorghe 

Sat. Sesuri, Com. Magiresti, Jud. Bacau, Cod Bc-Ii-

Mb-00903 

Solicitare 

finantare 

C.N.I. 

6 Dezvoltare Reţea Inteligentă De Distribuţie A Gazelor 

Naturale In Comunele Măgireşti, Ardeoani, Scorţeni, 

Judeţul Bacău 

Proiect S.F. - 

7 
Modernizare Strada Principala Sat Stanesti, Comuna 

Magiresti, Judeţul Bacau 

Implementare Buget Local 

8 Consolidare, Reabilitare Si Modernizare Drum Sătesc 

Si Mal In Comuna Magiresti, Judeţul Bacau 

Implementare C.N.I. 

9 Reabilitare Si Modernizare Strada Pădurii Si Strada 

Serba Din Satul Stanesti, Comuna Magiresti, Judeţul 

Bacau 

Implementare C.N.I. 

10 Modernizare Străzi Rurale In Comuna Magiresti 

Judeţul Bacau 

Implementare Buget Local 

 

11 

Modernizare drumuri calamitate in urma inundaţiilor 

din luna august 2021, comuna magiresti, Judeţul 

Bacau 

Solicitare 

finantare  

C.N.I. 

 

12 

Modernizare Si Reabilitare Drumuri In Comuna 

Magiresti, Judeţul Bacau 

Implementare  A.F.I.R. 

 Digitalizare Activitate Primăria Magiresti Idee de proiect - 
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13 

 

14 

Modernizare Sistem De Supraveghere Video Comuna 

Magiresti 

Idee de proiect - 

 

15 

Renovarea Integrata A Clădirii Publice – Şcoala 

Gimnaziala Comuna Magiresti, Din Com. Magiresti, 

Judeţul Bacau 

Idee de proiect - 

16 Achiziţie Microbuze Electrice Pentru Transportul 

Şcolar Comuna, Magiresti 

Idee de proiect - 

17 Achiziţie Echipamente Pentru Dezvoltarea Serviciului 

Public De Dezvoltare, Tehnic, Administrativ, Comuna 

Măgireşti, Judeţul Bacău 

Implementare A.F.I.R.-G.A.L. 

18 Modernizare Străzi Şi Construire Pod Peste Pârâul 

Valea Arinilor, Comuna Măgireşti, Judeţul Bacău 

Finalizat  P.N.D.L. 2 

19 Modernizare Infrastructură Rutieră În Comuna 

Măgireşti, Judeţul Bacău 

Finalizat A.F.I.R. 

20 ,Modernizare Drumuri Locale În Comuna Măgireşti, 

Judeţul Bacău 

Finalizat P.N.D.L. 1. 

UAT MĂGURA 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

 

1 

Reabilitare, Modernizare Si Dotare Camin Cultural, 

Sat Magura, Comuna Magura, Judet Bacau 

Proiect in 

implementare 

PNDR 

2 Infiintare Si Dotare Gradinita 2 Grupe Cu Program 

Normal Si 2 Grupe Cu Program Prelungit, Sat Crihan,  

Comuna Magura 

Proiect in 

implementare 

PNDR 
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3 Reabilitare Si Dotare Scoala Sat Crihan, Comuna 

Magura, Judet Bacau 

Proiect in 

implementare 

PNDL 

4 Construire Gradinita 3 Grupe, Localitate Magura, 

Comuna Magura, Judetul Bacau 

Finalizat 2021 PNDL 

5 Dotarea cu utilaje a serviciului de gospodarire 

comunala a comuna magura, judetul bacau: 

buldoexcavator si accesorii-lama de zapada, cupa 

trapezoidala pentru santuri si cositoare 

Finalizat- 2020 GAL  

6 Eficientizarea Si Modernizarea Iluminatului Public In 

Comuna Magura, Judetul Bacau  

Proiect in 

implementare 

AFM 

 

7 

Modernizare Drumuri De Interes Local Zona Metalbac-

Cujbic, Satul Magura, Comuna Magura, Judetul Bacau 

Idee de proiect- Depus 

cerere de finantare 

nr.12224/01.11.2021 

ANGHEL SALIGNY 

8 Consolidare Seismica Si Renovarea Energetica 

Moderata A Scolii Gimnaziale Emil Braescu, Comuna 

Magura 

 

Idee de proiect Depus 

cerere  

PNRR 

9 Modernizare Baza Sportiva  Prin Construire Sala De 

Sport  Sat Crihan , Comuna Magura, Jud.Bacau 

Idee de proiect SURSA PROPRIE 

10 Amenajare Teren Multisport Cu Gazon Sintetic 

Multifunctional  La Scoala Emil Braescu  

Idee de proiect SURSA PROPRIE 

 

11 

Dotare Cu Utilaje S Serviciului De Gospodarire 

Comunala -Tractor Si Accesorii 

Proiect in 

implementare 

SURSA PROPRIE 

12 Construire Dispensar  Medical   Sat Magura  Idee de proiect SURSA PROPRIE 
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13 Reabilitare Drumuri Din Comuna Magura  Idee de proiect  

14 Construire Pod  -Zona Pe Vale Idee de proiect SURSA PROPRIE  

UAT MĂRGINENI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

 

1 

Înființare stații de reîncărcare pentru vehiculele 

electrice în comuna Mărgineni, în cadrul Programului 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

în transporturi, prin promovarea infrastructurii 

pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din 

punct de vedere energetic: stații de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în localități 

Idee de proiect Administrația Fondului de 

Mediu 

2 Achiziționarea de microbuze electrice pentru 

transportul școlar 

Idee de proiect PNRR – Componenta C15. 

Educație 

3 Construire și dotare sală de sport în sat Mărgineni, 

comuna Mărgineni 

Proiect depus în anul 

2021 și aprobat în lista 

sinteză 

Programul Național de 

construcții de interes public și 

social, subprogramul săli de 

sport 

4 Construire și dotare Cămin cultural în satul Luncani, 

comuna Mărgineni, județul Bacău 

Proiect depus în anul 

2021 și aprobat în lista 

sinteză 

Programul Național de 

construcții de interes public și 

social, subprogramul cămine 

culturale 

5 Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Mărgineni, județul Bacău 

Proiect depus în anul 

2021 aflat în curs de 

evaluare 

PNI Anghel Saligny 
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6 Modernizare sistem de iluminat stradal electric din 

comuna Mărgineni, județul Bacău 

Proiect depus în anul 

2021 aflat în curs de 

evaluare 

Programul privind creșterea 

eficientei energetice a 

infrastructurii de iluminat public 

finanțat de Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

 

7 

Îmbunătățirea Infrastructurii educaționale IT în 

comuna Mărgineni, județul Bacău 

Proiect depus în anul 

2020 aflat în curs de 

evaluare 

POC Acțiunea 2.3.3- 

Îmbunătățirea conținutului 

digital și a infrastructurii TIC 

sistemice în domeniul e-

guvernare, e-învățare, e-

incluziune, e-cultură, e-

sănătate- SECTIUNEA E-

EDUCAȚIE; Componenta 1-Apel: 

POC/882/2/4 

8 Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Mărgineni 

Proiect depus în anul 

2020 și aprobat în lista 

sinteză 

Programul Național de 

construcții de interes public și 

social, subprogramul drumuri de 

interes local și drumuri de 

interes județean 

 

9 

Modernizare drumuri prin asfaltare Proiect depus în anul 

2020 și aprobat în lista 

sinteză 

Programul Național de 

construcții de interes public și 

social, subprogramul drumuri de 

interes local și drumuri de 

interes județean 
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10 Refacerea și reabilitarea drumurilor pentru 

eliminarea efectelor inundațiilor în comuna 

Mărgineni județul Bacău 

Proiect depus în anul 

2020 și aprobat în lista 

sinteză 

Programul Național de 

construcții de interes public și 

social, subprogramul lucrări în 

primă urgență 

 

11 

Construire poduri și podețe în comuna Mărgineni, 

județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

PNDL II 

 

12 

Construire grădiniță cu program normal în Sat 

Luncani, Comuna Mărgineni, Județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

PNDL I 

 

13 

Sistem de management energetic integrat pentru 

clădirea Scolii gimnaziale "Luncani", Comuna 

Mărgineni, Județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

POR 2014-2020, Axa 

prioritară 3, Prioritatea de 

investiții 3.1, Operațiunea B – 

Clădiri Publice 

 

14 

Sistem de management energetic integrat pentru 

clădirea Scolii gimnaziale "Barați", Comuna 

Mărgineni, Județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

POR 2014-2020, Axa 

prioritară 3, Prioritatea de 

investiții 3.1, Operațiunea B – 

Clădiri Publice 

15 Îmbunătățirea infrastructurii comunei Mărgineni cu 

scopul de a contribui la dezvoltarea mediului de 

afaceri și de a crește calitatea vieții locuitorilor din 

GAL Plaiurile Bistriței Bacău prin achiziționarea unui 

buldoexcavator 

Proiect în 

implementare 

Măsura M1/6B – Accelerarea 

evoluției mediului rural din 

teritoriul GAL Plaiurile Bistriței 

16 Construire dispensar uman în localitatea Luncani, 

comuna Mărgineni, județul Bacău 

Proiect finalizat 2021 PNDL II 
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17 Construire grădiniță cu program normal în Sat Barați, 

Comuna Mărgineni, Județul Bacău 

Proiect finalizat 2020 PNDL I 

18 Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Mărgineni 

Proiect finalizat fără 

recepție la terminarea 

lucrărilor 2019 

PNDL I 

19 Realizarea iluminatului stradal în comuna Mărgineni 

prin utilizarea energiei solare 

Proiect finalizat fără 

recepție finală 2015 

POC economice, axa 

prioritară 4 

UAT MĂNĂSTIREA CAȘIN 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

 

1 

Alimentarea cu apă a localităților aparținătoare 

comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău-sursa de 

apă de suprafață, aducțiune și stație de tratare. 

Idee de proiect PNI Anghel Saligny 

2 Investiții de modernizare și dezvoltare a 

infrastructurii Școlii Gimnaziale Nr.1, sat Mănăstirea 

Cașin, județul Bacău 

Proiect finalizat 2021 PNDL II 

3 Modernizare drumuri comunale în comuna 

Mănăstirea Cașin, județul Bacău 

Proiect finalizat 2021 PNDR 

4 Modernizare strada Drumul Morii, în sat Mănăstirea 

Cașin, județul Bacău 

Idee de proiect CNI 

5 Realizare sistem de canalizare și evacuarea apelor 

uzate în comuna Mănăstirea Cașin 

Idee de proiect POIM 

6 Regularizare albie Pârâul Sărățel, comuna 

Mănăstirea Cașin 

Proiect în 

implementare 

CNI 
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7 Înființare distribuție gaze naturale în comuna 

Mănăstirea Cașin, județul Bacău 

Idee de proiect PNI Anghel Salighy 

8 Realizare centru pentru îngrijire persoane vârstnice în 

comuna  Mănăstirea Cașin 

Idee de proiect - 

9 Realizare Dispensar Medical  în sat Mănăstirea Cașin, 

comuna Mănăstirea Cașin 

Proiect finalizat 2020 Buget local 

10 Realizare Bază sportivă în satul Pârvulești, comuna 

Mănăstirea Cașin 

Idee de proiect - 

11 Construire de alei pietonale în satele Lupești, 

Mănăstirea Cașin și Scutaru din comuna Mănăstirea 

Cașin 

Idee de proiect Consiliul Județean Bacău 

12 Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna 

Mănăstirea Cașin 

 

Idee de proiect PNI Anghel Saligny 

13 Construire pod de acces peste râul Cașin ce leagă sat 

Mănăstirea Cașin- sat Pârvulești în punctul Moraru, din 

comuna Mănăstirea Cașin 

Idee de proiect - 

14 Construire pod de acces peste râul Cașin ce leagă sat 

Mănăstirea Cașin- sat Pârvulești în punctul Tudorache, 

din comuna Mănăstirea Cașin 

Idee de proiect - 

15 Construire pod de acces peste râul Cașin ce leagă sat 

Mănăstirea Cașin- sat Pârvulești în punctul Ailenei, din 

comuna Mănăstirea Cașin 

Idee de proiect - 
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16 Refacere 1 Pod Lemn Moară, sat Mănăstirea Cașin, 

din comuna Mănăstirea Cașin 

Proiect în 

implementare 

Fonduri guvernamentale 

17 Amenajare spații de joacă-parc în comuna 

Mănăstirea Cașin 

Idee de proiect - 

18 Dotarea Serviciului de Situații de Urgență în comuna 

Mănăstirea Cașin 

Idee de proiect - 

19 Achizitie autogreder pentru serviciul public de 

gospodarire comunala a comunei Mănăstirea Cașin, 

județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

AFIR 

20 Realizare Cămin Cultural în sat Mănăstirea Cașin, 

comuna Mănăstirea Cașin 

Idee de proiect - 

21 Înființare sistem local de transport elevi prin 

microbuze electrice 

Idee de proiect Ministerul Educației 

22 Modernizare iluminat public comuna Mănăstirea 

Cașin 

Idee de proiect AFM 

23 Alimentarea cu apă a localităților aparținătoare 

comunei Mănăstirea Cașin 

Proiect finalizat 

parțial 

PNDL I 

24 Achiziție de dotări pentru sprijinirea conservării 

patrimoniului cultural în comuna Mănăstirea Cașin 

Proiect finalizat AFIR+Buget local 

25 Achiziția de echipamente necesare desfășurării 

activității didactice în comuna Mănăstirea Cașin 

Proiect în 

implementare 

POC(FEDR) 

26 Refacere L=0,2km mal erodat râu Cașin, sat Lupești, 

comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

Fonduri guvernamentale 
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27 Modernizare rețea supraveghere video Mănăstirea 

Cașin, extindere sat Lupești 

Proiect în 

implementare 

Buget Local 

28 Construire Sală de Sport Școlară, Comuna Mănăstirea 

Cașin 

Proiect în 

implementare 

CNI 

29 Achiziții de servicii cadastru extravilan și intravilan Proiect în 

implementare 

OCPI 

30 Realizare Plan Urbanistic General Idee de proiect PNRR 

31 Sală de Sport Școala Gimnaziala Regina Maria Idee de proiect PNRR 

32 Achiziție Buldoexcavator Idee de proiect - 

33 Servicii de silvomediu, servicii climatice și 

conservarea pădurilor 

Proiect în 

implementare 

APIA 

UAT MOTOSENI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Amenajare teren sport Sc Gim Fanatanele, com 

Motoseni, jud Bacau finalizat PNDR 2014-2020 

2 Amenajare drum acces la explatatiile agricole, com. 

Motoseni, jud Bacau finalizat PNDR 2014-2020 

3 Modernizare drumuri comunale DC 38, Fantanele - 

Sendresti, comuna Motoseni, judetul Bacau 
in curs de aprobare 

Program de investitii Anghel 

Saligny 

4 Modernizare si si echipare scoala gimnaziala 

Fantanele, sat Fantanele, Comuna Motoseni, judetul 

Bacau 

aprobat POR 2014-2020 
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5 Modernizare si si echipare scoala gimnazial Gheorghe 

nechita, sat Motoseni, Comuna Motoseni, judetul 

Bacau 

aprobat POR 2014-2020 

6 Consolidarea infrastructurii  TIC in domeniul e-

educatie in com. Motoseni, judetul Bacau 

in curs de 

aprobare 
POR 2014-2021 

7 Introducere gaze in  comuna  Motoseni Idee  

8 Construire pod satul Fundatura idee  

UAT Negri 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1.  Modernizare drum comunal DC20  finalizat PNDL I 

2.  Covort asfaltic si imbracaminte bituminoasa sat 

Negri 

finalizat Buget local 

3.  Construire grup sanitar Scoala Ion Ionescu De La 

Brad, Poiana 

finalizat AFIR 

4.  Canalizare Si Statie De Epurare In Localitatile 

Apartinatoare Comunei Negri, Judetul Bacau 

In umplementare PNDL II. 

5.  Construire Grup Sanitar Scoala Costache Negri 

Clasele I-VIII 

In implementare AFIR 

6.  Reabilitare, Modernizare Si Dotare Punct Muzeistic 

„Ion Ionescu De La Brad” 

In implementare AFIR 

7.  Construire parc de joaca in sat Negri finalizat Donatie Fundația Terre des 

hommes 

8.  Construire Pod Beton Armat Pe D.C. 20 Lm 4+700, 

Sat Poiana, Comuna Negri, Judet Bacau 

In implementare Buget Local 
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9.  Construire Pod Beton Armat Peste Paraul Mora, 

Localitatea Poiana, Comuna Negri, Judetul Bacau 

In implementare PNDL II 

10.  Staţii De Reîncărcare Vehicule Electrice Idee de proiect AFM 

11.  Lucrari De Interventie Pentru Punere In Siguranta DC 

20 Negri - Poiana 

Idee de proiect - 

12.  Modernizare Infrastructura Rutiera In Comuna Negri, 

Judetul Bacau 

Idee de proiect - 

13.  Modernizare Drumuri De Interes Local Comuna Negri, 

Judetul Bacau 

Idee de proiect Anghel Saligny  

14.  Modernizarea sistemului de iluminat public prin 

creșterea eficienței energetice a corpurilor de 

iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei 

electrice în infrastructura de iluminat public din 

comuna Negri, Județul Bacău 

Idee de proiect AFM 

15.  Înființare sistem de alimentare și distribuție gaze 

naturale în comuna negri, comuna prăjești și comuna 

Dămienești, Județul Bacău 

Idee de proiect - 

16.  Reabilitarea și creșterea eficienței energetice a 

sediului adminstrativ al primăriei Negri, Județul 

Bacău 

Idee de proiect - 

17.  Modernizare dispensar uman sat negri, com. Negri Idee de proiect - 

UAT NICOLAE BĂLCESCU 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 
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1 

Construire Cladire Multifunctionala In Sat Valea 

Seacă, Comuna Nicolae Bălcescu, Judeţul Bacău finalizat ianuarie 2022 Buget local 

2 Creșă În Nicolae Balcescu idee de proiect CNI 

3 Învățământ SMART In Scoli Din Comuna Nicolae 

Balcescu idee de proiect PNRR 

4 Eficienta Energetica Cladiri Publice idee de proiect AFM 

5 Pista de biciclete - Eficient Energetic idee de proiect PNRR 

6 Digitalizarea Institutiei idee de proiect PNRR 

 

7 Microbuze Scolare Electrice idee de proiect PNRR 

8 Autoturisme Electrice Pentru Deservire Primărie idee de proiect AFM 

 

9 Extindere Rețea Gaze Naturale idee de proiect Buget local 

10 Extindere Rețele Electrice idee de proiect Buget local 

 

11 Echipamente, Utilaje Si Autoturism SVSU idee de proiect Buget local 

 

12 Modernizare Drumuri In Comuna Eficient Energetic idee de proiect PNRR 

 

13 Realizare Drum De Colectare DN2 Eficient Energetic idee de proiect PNRR 

14 

 Sisteme Fotovoltaice In Comuna idee de proiect PNRR sau AFM 

 

15 Complex Agrement In Comuna Nicolae Balcescu idee de proiect PNRR (sau alte surse) 
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16 Actualizare Planul Urbanistic General (Pug) în implementare Buget local 

17 Realizare Si Dezvoltare Sistem De Distributie Gaze 

Naturale In Localitatea Galbeni Apartinatoare 

Comunei Nicolae Balcescu, Judetul Bacau în implementare S.C. Delgaz Grid S.A. 

18 Realizare Si Dezvoltare Sistem De Distributie Gaze 

Naturale In Localitatea Valea Seaca Si Buchila 

Apartinatoare Comunei Nicolae Balcescu, Judetul 

Bacau în implementare S.C. Delgaz Grid S.A. 

19 Construire Dispensar Uman In Sat Nicolae Bălcescu, 

Comuna Nicolae Bălcescu în implementare PNDL II 

20 DOTARE CĂMINE CULTURALE, COMUNA NICOLAE 

BĂLCESCU, JUDEȚUL BACĂU (Etapa A 2-A) în implementare 7.6 PNDR 2014-2020 

21 Creșterea Calității  Serviciilor  Locale  De  Baza  Prin 

Achizitia  De  Compactor În Comuna Nicolae 

Bălcescu, Județul Bacău în implementare 

19.2 (GAL masura 4/6B )  

PNDR 2014-2020 

22 Modernizarea Sistemului De Iluminat Public Stradal In 

Comuna Nicolae Balcescu, Judetul Bacau în implementare AFM 

23 Realizare Masuri ISU La Gradinita Nicolae Balcescu, 

Comuna Nicolae Balcescu, Conform Avizului De 

Securitate La Incendiu  în implementare Buget local 

24 Amplasare Indicatoare Si Limitatoare De Viteza Pe 

Drumurile De Interes Local Din Comuna Nicolae 

Balcescu, Jud Bacau în implementare Buget local 
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25 Imbunatatirea Infrastructurii Educationale IT In 

Comuna Nicolae Balcescu, Jud. Bacau  în implementare  POC/882/2/4/ 

26 Modernizare Drumuri Locale In Satele Nicolae 

Bălcescu, Valea Seaca, Galbeni Și Buchila Din 

Comuna Nicolae Bălcescu, Judeţul Bacău în implementare 

Programului Național de 

Investiţii ”Anghel Saligny” 

27 Modernizare Drumuri De Interes Local În Satele 

Nicolae Balcescu, Galbeni Si Valea Seaca Din Comuna 

Nicolae Bălcescu, Județul Bacău în implementare 

Programului Național de 

Investiţii ”Anghel Saligny” 

28 Amenajare Accese La Curți Pe Străzile Ioan Sociu, 

Stânjenelului, Frasinului, Crizantemelor, Crinilor Și 

Republicii Din Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae 

Bălcescu, Județul Bacău în implementare Buget local 

29 Cresterea Eficientei Energetice A Salii De Sport Doina 

Melinte, Apartinand Scolii Gimnaziale Nicolae 

Balcescu, Din Comuna Nicolae Bălcescu, Județul 

Bacău” în implementare 

AFM - Programul privind 

creșterea eficienței energetice 

și gestionarea inteligentă a 

energiei în clădiri publice 

30 Cresterea Eficientei Energetice A Școlii Gimnaziale 

Nr. 1 Din Satul Valea Seaca, Comuna Nicolae 

Balcescu, Judetul Bacau 

în implementare 

AFM - Programul privind 

creșterea eficienței energetice 

și gestionarea inteligentă a 

energiei în clădiri publice 

31 Refacere Zona Afectata De Calamitati Pe DC 169, Sat 

Valea Seaca, Comuna Nicolae Balcescu, Judetul 

Bacau  în implementare Buget local 

32 Amenajare Drum Sat Larguta în implementare Buget local 
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33 Infiintarea Sistemului De Alimentare Cu Apa Potabila 

In Satul Larguta, Comuna Nicolae Balcescu, Judetul 

Bacau 

în implementare 

Buget local 

34 Amenajare Trotuar DC169 In Sat Nicolae Balcescu în implementare Buget local 

35 Amenajare Parc In Sat Nicolae Balcescu, Comuna 

Nicolae Balcescu, Judetul Bacau 
în implementare 

Buget local 

36 Reabilitarea, Modernizarea Și Extinderea Căminului 

Cultural Din Comuna Nicolae Bălcescu, Județul Bacău 
în implementare 

Compania Nationala de 

Investitii - Programului National 

de Constructii de Interes Public 

sau Social 

37 Amenajare Parc Zona Buhuși în implementare Buget local 

38 Amenajare Piata Jitarie în implementare Buget local 

39 Amenajare Trotuar Sat Galbeni în implementare Buget local 

40 Achzitionare Statii Autobuz în implementare Buget local 

41 Modernizarea Sistemului De Supraveghere Video Din 

Comuna Nicolae Bălcescu, Județul Bacău 
în implementare 

Buget local 

42 Statie De Reincarcare Electrice în implementare Buget local 

43 Programul Privind Reducerea Emisiilor De Gaze Cu 

Efect De Seră În Transporturi, Prin Promovarea 

Infrastructurii Pentru Vehiculele De Transport Rutier 

Nepoluant Din Punct De Vedere Energetic: Staţii De 

Reîncărcare Pentru Vehicule Electrice În Localităţi 

Prin Administraţia Fondului Pentru Mediu (AFM) 

în implementare 
AFM - staţii de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în 

localităţi prin Administraţia 

Fondului pentru Mediu (AFM) 
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44 Modernizare Infrastructură Rutieră, Satele Buchila, 

Galbeni Şi Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae 

Bălcescu, Jud. Bacău (1798 Ml) 

Proiect finalizat 

2014-2020 Buget local 

45 Realizare Masuri ISU La Gradinita Valea Seaca, 

Comuna Nicolae Balcescu, Conform Scenariului De 

Securitate La Incendiu  

Proiect finalizat 

2014-2020 Buget local 

46 Modernizare Iluminat Public In Comuna Nicolae 

Bălcescu 

Proiect finalizat 

2014-2020 GAL 

47 Modernizare Retea De Drumuri De Interes Local In 

Comuna Nicolae Balcescu, Judetul Bacau 

Proiect finalizat 

2014-2020 7.2 PNDR 2014-2020 

UAT OITUZ 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

 

1 

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în 

comuna Oituz, județul Bacău 

proiect finalizat in 

anul 2021 

PNDR, masura 7.2 

2 WIFI4EU proiect finalizat in 

anul 2021 

Autoritatea pentru 

Digitalizarea României 

3 Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Camin 

Cultural in sat Oituz, comuna Oituz, judetul Bacau 

proiect finalizat in 

anul 2021 

Compania Națională de 

Investiții 

4 Construire dispensar medical uman în localitatea 

Oituz, comuna Oituz,  

județul Bacău 

proiect în 

implementare 

Programul Național de 

Dezvoltare Locală 

5 Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local 

in localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău 

proiect în 

implementare 

Buget local 
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6 Construire piață mixtă în localitatea Oituz, județul 

Bacău 

proiect în 

implementare 

Buget local 

 

7 

Reabilitare clădire Grădiniță nr.3 Oituz - Peste Vale, 

comuna Oituz, județul Bacău 

proiect în 

implementare 

Programul Național de 

Dezvoltare Locală 

8 Reabilitare clădire Grădiniță Poiana Sarată, comuna 

Oituz, județul Bacău 

proiect în 

implementare 

Programul Național de 

Dezvoltare Locală 

 

9 

Pod rutier punct Gălățanu în comuna Oituz, județul 

Bacău 

idee de proiect Programul Național de 

Investiții Anghel Saligny 

10 Extindere rețea canalizare ape uzate în satele Oituz, 

Marginea, Călcâi și Ferestrău-Oituz, comuna Oituz, 

județul Bacău 

idee de proiect Compania Națională de 

Investiții 

 

11 

Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat 

public în comuna Oituz, judetul Bacău 

idee de proiect Administrația Fondului 

pentru Mediu 

 

12 

Extindere rețele de alimentare cu apă în satele Oituz 

și Marginea, mărire capacitate sursă apă 

idee de proiect Buget local 

 

13 

Renovare integrată Scoala gimnazială comuna Oituz idee de proiect Programul Național de 

Redresare și Reziliență 

 

14 

Renovare integrată Grădinița cu program normal nr. 

1 Oituz 

idee de proiect Programul Național de 

Redresare și Reziliență 

 

15 

Achiziție microbuz comunitar în comuna Oituz, 

județul Bacău 

idee de proiect Programul Național de 

Redresare și Reziliență 

16 Achiziție mobilier stradal în comuna Oituz, județul 

Bacău 

idee de proiect GAL Valea Trotușului 
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17 Extindere rețea gaze naturale în localitățile Călcâi și 

Marginea 

idee de proiect Buget local 

18 Extindere rețea gaze naturale în localitățile Hârja și 

Poiana Sărată 

idee de proiect Buget local 

19 Amenajare spații de joacă în comuna Oituz, județul 

Bacău 

idee de proiect Buget local 

20 Reabilitare pod Sarca în localitatea Oituz, comuna 

Oituz, județul Bacău 

idee de proiect Buget local 

21 Reabilitare și extindere locuință de serviciu în 

localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău 

idee de proiect Buget local 

22 Dotare bibliotecă comunală în localitatea Oituz, 

comuna Oituz, județul Bacău 

idee de proiect Buget local 

23 Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local in 

localitățile Oituz, Marginea, Calcâi și Ferestrău – 

Oituz, comuna Oituz, județul Bacău 

idee de proiect Buget local 

24 Amenajare drum cu rigole scurgere ape pluviale pe 

strada Mărășești și strada Mărăști din localitatea 

Marginea, comuna Oituz, județul Bacău 

idee de proiect Buget local 

25 Rețea scurgere ape pluviale pe strada Alunilor și 

strada Eroilor din localitatea Oituz, comuna Oituz, 

județul Bacău 

idee de proiect Buget local 

26 Amenajare drum acces la D.N. 11 zona Central, 

localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău 

idee de proiect Buget local 
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27 Rețea scurgere ape pluviale pe D.S. 2766 din 

localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău 

idee de proiect Buget local 

28 Amenajare stații de autobuz în comuna Oituz, 

județul Bacău 

idee de proiect Buget local 

 UAT Oncești 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

 

1 

Modernizare drumuri de interes local in sat Tarnita, 

comuna Oncesti, judet Bacau 

Proiect finalizat 2020 PNDL 

2 

Construire gradinita cu 2 grupe, sat Satu Nou, 

comuna Oncesti – proiect in asociere cu Ministerul 

Invatamantului 

Proiect in 

implementare 

Fonduri UE 

3 
Infiintare retea de alimentare cu apa in comuna 

Oncesti 

Idee de proiect Anghel Saligny 

4 
Modernizare drum de interes local Dealu Perjului - 

Taula 

Idee de proiect Anghel saligny 

5 
Extindere retea de alimentare cu apa in sat Tarnita, 

Oncestii Vechi 

Idee de proiect Fonduri guvernamentale 

6 
Infiintare canalizare si statie de epurare in comuna 

Oncesti 

Idee de proiect Fonduri guvernamentale 

 

7 

Modernizare drumuri de interes local satele Oncesti, 

Dealu Perjului, Barboasa 

Idee de  proiect Fonduri guvernamentale 

8 
Infiintare retea de alimentare cu gaz in comuna 

Oncesti 

Idee de proiect 

 

PNRR 

9 Modernizare scoala V-VIII Oncesti Idee de proiect Fonduri guvernamentale 
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10 Dotare cu microbuz electric si statie alimentare Idee de proiect PNRR 

11 Modernizare iluminat public Idee de proiect Fonduri guvernamentale 

12 Dotare cu mijoace de stingere a incendiilor Idee de proiect PNRR 

UAT ORBENI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

 

1 

Construire și dotare Grădiniță cu 3 săli de grupă , în 

sat Scurta, comuna Orbeni , jud.Bacău 

Proiect finalizat în 

perioada 2014 - 2020 

PNDL 2 

Buget local 

2 Construire și dotare Grădiniță cu 3 săli de grupă , în 

sat Orbeni, com. Orbeni , jud.Bacău 

Proiect finalizat PNDL 2 

Buget local 

3 Reabilitare și extindere grădiniță și construire corp 

școala nr.3 Scurta, com.Orbeni, jud.Bacău 

Proiect finalizat PNDL 2 

Buget local 

4 Dotare corp grădiniță și corp școală nr.3 Scurta, 

com.Orbeni, jud Bacău 

Proiect finalizat Buget local 

5 Construire Sala de Sport pentru Școala nr.1 Orbeni Proiect finalizat CNI 

6 Amenajare spațiu de joacă pentru copii, Școala nr.2, 

Scurta 

Proiect finalizat Buget local 

7 Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman, sat 

Orbeni, com.Orbeni jud.Bacău 

Proiect finalizat PNDL 2 

8 Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman, sat 

Scurta, com.Orbeni jud.Bacău 

Proiect finalizat PNDL 2 

9 Dotare spațiu de joacă , centru de zi Orbeni Proiect finalizat Buget local 

10 Construire și dotare cămin cultural sat Scurta, 

com.Orbeni, jud.Bacău 

În implementare CNI 
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11 Achiziție buldoexcavator și tractor cu încărcător 

frontal 

Proiect finalizat GALL Valea Trotușului 

12 Amplasare stații mijloace de transport în comun ; 

Amplasare puncte de colectare selectivă a deșeurilor 

în sat Scurta; 

Proiect finalizat Buget local 

13 Extindere sistem de distribuție gaze naturale în 

satele Orbeni și Scurta 

În implementare Delgaz Grid 

14 Extindere și modernizare rețele iluminat public 

stradal 

Proiect finalizat Buget local 

15 Extindere rețele iluminat public stradal – 

str.Gării(Orbeni) , str.Principală(Scurta) 

Proiect finalizat Buget local 

16 Modernizare drumuri de interes local în satele 

Orbeni și Scurta și construire pod în sat Orbeni 

Idee de proiect Buget local 

17 Modernizare drum de interes local DR 250 și  DR158 

și consolidare pod în pct.Vadul Chiriței în 

com.Orbeni, jud.Bacău 

Idee de proiect  

18 Modernizare drum de interes local (str.Școlii și 

construire pod pct.Bonțoi N în sat Scurta) 

Idee de proiect  

19 Reabilitare școală gimnazială nr.1  cu clasele I-VIII 

din sat Orbeni, com.Orbeni, jud.Bacău 

Idee de proiect  

20 Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă potabilă și apă uzată în județul Bacău 

Idee de proiect  

21 Creșterea gradului de participare a elevilor din 

com.Orbeni la procesul de învățare on-line în 

Idee de proiect  
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contextul crizei Sars-CoV2 prin achiziția de 

echipamente IT 

22 Implementarea rețelei de internet în sălile din 

unitățile de învățământ și achiziția de  echipamente 

ce au ca scop creșterea gradului de conectivitate a 

elevilor și a cadrelor didactice 

Idee de proiect  

23 Amenajarea Curții interioare a Școlii cu clasele I-VIII, 

nr.1 Orbeni 

Proiect finalizat Buget local 

24 Dotarea comunei Orbeni cu bunuri privind 

valorificarea tradițiilor locale  

Proiect finalizat Gall Valea Trotușului 

25 Modernizare drumuri de interes local (str.Dos 

Orbeni,str.Cioca) și consolidare pod.în 

pct.Chiorcea(sat Scurta), construire pod în 

pct.Sumănaru(sat Orbeni), construire pod în 

pct.Albert(sat Orbeni) , construire pod în 

pct.Damian(sat Scurta), construire pod 

pct.Urzicaru(sat Scurta) , co.Orbeni 

Idee de proiect  

26 Înființare sistem inteligent de distribuție gaze 

naturale, achiziție de centrale termice și punere în 

funcțiune în instituțiile publice ale com.Orbeni 

Proiect finalizat Buget local 

27 Construire și dotare centru destinat persoanelor 

vârstnice în sat Orbeni, com.Orbeni 

Idee de proiect  

28 Implementare sistem supraveghere video în satul 

Scurta și satul Orbeni 

Proiect în 

implementare 

Buget local 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 448 

 

29 Implementare sistem de supraveghere video în 

cadrul Grădiniței nr.1 Orbeni și în cadrul Școlii nr.3 

Scurta 

Proiect finalizat Buget local 

30 Achiziție teren în satul Orbeni sau/și în satul Scurta 

pentru amplasarea obiective de utilitate publică 

Idee de proiect  

31 Implementare sistem de producere, 

stocare,transport energie electrică pentru 

consumatorii proprietatea UAT Orbeni 

Idee de proiect  

32 Achiziția  de autospeciale pentru situații de urgență 

în com.Orbeni 

Idee de proiect  

33 Dotarea spațiilor destinate pentru persoanelor aflate 

în situații de risc(calamități naturale, violența 

domestică) 

Idee de proiect  

34 Amenajarea și modernizare teren de sport în satele 

Orbeni și Scurta 

Idee de proiect  

35 Construire și dotare cămin cultural în satul Scurta, 

com. Orbeni 

Idee de proiect  

36 Achiziția de dotări și echipamente corporale și 

necorporale pentru căminul cultural din satul 

Orbeni, comuna Orbeni 

Idee de proiect  

37 Înființarea unui management ce are la bază 

colectarea selectivă a deșeurilor menajare și 

amenajarea de platforme speciale pentru colectarea 

Idee de proiect  
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deșeurilor animaliere în satele Orbeni și Scurta, 

com.Orbeni 

38 Reabilitarea și betonarea șanțurilor pe DC109 Scurta 

de la KM 0+000 la 6+000 și consolidare pod Chiorcea 

în satul Scurta, com.Orbeni 

Idee de proiect  

39 Reabilitare DC 108 Orbeni din punctul Dărăban în 

punctul Albert, com.Orbeni 

Idee de proiect  

40 Construire locuințelor sociale pe raza com.Orbeni Idee de proiect  

41 Regularizarea și amenajarea albiilor pârâielor Scurta 

și Orbeni 

Idee de proiect  

42 Construirea/achiziția de locuințe adresate familiilor 

aflate în situații de risc  

Idee de proiect  

43 Renovarea clădirilor publice în vederea îmbunătățirii 

eficienței energetice în com.Orbeni 

Idee de proiect  

UAT PALANCA 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1.  Reparatii capitale cladire birouri Primarie Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Buget local 

2.  Constructie centru de consiliere pt parinti si copii 

aflati in situatii de risc 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Fonduri Guvernamentale 

3.  Reparatii capitale pod Gusitoaia Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Buget local 

4.  Imbracaminte bituminoasa usoara drum vicinal I 

Popoiu 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Buget local 
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5.  Amenajare spatiu public de recreere pt locuitorii 

comunei Palanca 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Fonduri Comunitare +  

Buget local 

6.  Construire cladire piata, comuna Palanca Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Fonduri Guvernamentale +  

Buget local 

7.  Modernizare drum comunal DC 137, km 5+000-8+000, 

com. Palanca 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Fonduri Guvernamentale +  

Buget local 

8.  Modernizare, extindere si dotare Camin cultural 

pentru Ansamblul folcloric „La portile neamului”, 

sat Ciughes, comuna Palanca, jud. Bacau 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Fonduri Guvernamentale 

9.  Alimentare cu apa in localitatile Ciughes si Palanca + 

Canalizare si statie de epurare  in localitatile 

Ciughes si Palanca 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Fonduri Comunitare  

 

10.  Construire gradinita doua grupe, localitatea Popoiu Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Fonduri Comunitare  

11.  Reabilitare cladire Muzeul de istorie si etnografie, 

comuna Palanca 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Fonduri Comunitare  

 

12.  Modermizare drum vicinal DN12A-DC 137, in satul 

Palanca 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Fonduri Comunitare 

13.  Dotarea cu buldoexcavator si accesorii a 

compartimentului intretinere  drumuri si salubritate, 

comuna Palanca 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Fonduri Comunitare  

14.  Lucrari de amenajari exterioare si refacere 

imprejmuire Camin Cultural, sat Ciughes,com 

Palanca 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Buget local 
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15.  Registru electronic National de Nomenclatura 

Stradala, comuna Palanca (RENNS) 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Buget local 

16.  Extindere retea de alimentare cu apa si retea de 

canalizare in comuna Palanca 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

(2021) 

Buget local 

17.  Actualizare Plan Urbanistic General, comuna Palanca Proiect în curs 

implementare 

Buget local 

18.  Sistem de iluminat public in comuna Palanca AFM Proiect în curs 

implementare 

Fonduri Guvernamentale 

19.  Sistem de iluminat public in comuna Palanca FEADR Proiect în curs 

implementare 

Fonduri Comunitare 

20.  Bransamente la reteaua de alimentare cu apa si 

retea de canalizare, in localitatile Ciughes si Palanca 

Proiect în curs 

implementare 

Buget local 

21.  Consolidare maluri pârâul Ciugheș în sat Ciughes, 

Judetul Bacău 

Proiect în curs 

implementare 

Buget local 

22.   Infiintarea  retea de gaze naturale in comuna 

Palanca 

Proiect în curs 

implementare 

Fonduri Guvernamentale 

23.  Reabilitare, modernizare, dotare si extindere Scoala 

generala cu clasele I-IV Palanca si Scoala generala cu 

clasele I-VIII comuna Palanca, judetul Bacau 

Proiect în curs 

implementare 

Fonduri Guvernamentale 

24.  Reabilitare drum comunal afectat de pagubele 

produse în urma calamităților în sat Ciugheș, 

Comuna Palanca, județul Bacău 

Proiect în curs 

implementare 

Fonduri Guvernamentale 
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25.  Reabilitare și modernizare drumuri sătești afectate 

de pagubele produse în urma calamităților în sat 

Ciugheș și sat Popoiu, comuna Palanca, județul 

Bacău 

Proiect în curs 

implementare 

Fonduri Guvernamentale 

26.  Modernizare drumuri de interes local in comuna 

Palanca, judetul Bacau 

Proiect în curs 

implementare 

Fonduri Guvernamentale 

27.  Reabilitare, modernizare drumuri locale si 

consolidare maluri pârâu Ciugheş, afectate de 

pagubele produse in urma calamitatilor din luna 

iunie 2021, in comuna Palanca, judetul Bacau 

Proiect în curs 

implementare 

Fonduri Guvernamentale 

28.  Introducerea retelei de gaz metan in toate 

localitățile comunei Palanca 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale +  

Fonduri Comunitare 

29.  Extinderea  retelei de alimentare cu apa in zonele in 

care nu exista : construire rezervoare de apă,acolo 

unde situația o impune,  construire stații de 

repompare sau regulatoare presiune pentru 

asigurarea presiunii optime 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale 

30.  Extinderea retelei de canalizare  în comuna Palanca Idei de proiect Fonduri Guvernamentale 

31.  Modernizare drumuri de interes local comuna 

Palanca , judetul Bacau 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale + 

Buget local 

32.  Realizarea de trotuare , santuri laterale , rigole de 

scurgere a apelor pluviale ,  Palanca 

Idei de proiect Buget local 

33.  Modernizare DC 135 – DN 12A (Agăş) - Sulta - Cosnea Idei de proiect Fonduri Guvernamentale + 
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34.  Modernizare Drumul comunal DC 139 – Palanca (DN 

12A) - Popoiu 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale + 

35.  Implementarea sistemelor video, a mijloacelor de 

semnalizare luminoase si a indicatoarelor stradale 

Idei de proiect Buget local 

36.  Marcarea si dotarea strazilor, amenajarea și 

sistematizarea intersecțiilor 

Idei de proiect Buget local 

37.  Semnalizarea adecvata a intersecțiilor și trecerilor 

de pietoni 

Idei de proiect Buget local 

38.  Introducerea la intrarile/iesirile din localitate a 

panourilor informative privind date de orientare 

generala 

Idei de proiect Buget local 

39.  Amenajarea de parcări în locurile în care acestea 

lipsesc si sunt necesare 

Idei de proiect Buget local 

40.  Realitarea /modernizarea parcărilor existente Idei de proiect Buget local 

41.  Furnizarea de informații în stațiile și mijloacele de 

transport în comun privind orarul și legaturile cu 

alte linii de transport 

Idei de proiect Buget local 

42.  Modernizarea stațiilor de transport  în comun 

existente  

Idei de proiect Buget local 

43.  Amenajarea unor noi stații de transport  în comun Idei de proiect Buget local 

44.  Acordarea de sprijin operatorilor locali pentru 

eficientizarea transportului local 

Idei de proiect Buget local 
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45.  Derularea de campanii de informare privind 

importanța utilizării mijloacelor de transport 

ecologice  

Idei de proiect Buget local 

46.  Achizitionare și montare camere de monitorizare a 

traficului rutier 

Idei de proiect Buget local 

47.  Achizitionarea de catre UAT Palanca a unui mijloc 

de transport ecologic 

Idei de proiect Buget local 

48.  Amenajare de piste pentru ciclism și cresterea 

suprafetei afectate exclusive circulației pietonale 

Idei de proiect Buget local 

49.  Construirea unui teren sport multifuncțional Idei de proiect Fonduri Guvernamentale + 

Buget local 

50.  Inființarea unei zone de agrement(spatiu de 

promenada) în localitatea Palanca 

Idei de proiect Buget local 

51.  Dotarea caminelor culturale cu mobilier si 

aparatură necesară funcționării 

Idei de proiect Buget local 

52.  Reabilitarea caminului cultural din localitatea 

Popoiu 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale + 

Buget local 

53.  Restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural Idei de proiect Fonduri Guvernamentale + 

Buget local 

54.  Sprijinirea parohiilor în vederea   accesarii de 

fonduri europene pentru reabilitarea bisericilor 

Idei de proiect Buget local 

55.  Achiziționarea și instalarea unei rețele de  internet 

gratuit în comuna Palanca WIFI 4 YOU, care se 

Idei de proiect Fonduri comunitare 
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adresează comunității locale, (asigurarea serviciilor 

de internet in spațiile publice). 

56.  Activități și operațiuni specifice care se desfășoară  

pentru îmbunătățirea administrarii domniului public 

si privat al comunei Palanca 

Idei de proiect Buget local 

57.  Elaborarea planurilor  pentru finalizarea proceselor 

de cadastrare , parcelare si atribuire a titlurilor de 

proprietate in   comună Palanca 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale + 

Buget local 

58.  Infiintarea de structuri asociative care sa exploateze 

intensiv terenurile luate in arenda, in prezent 

nelucrate 

Idei de proiect Buget local 

59.  Infiintarea unui sistem de colectare și valorificare a 

produselor agricole/zootehnice  la nivel local 

Idei de proiect Buget local 

60.  Identificarea posibilitaților de exploatare a 

terenurilor aflate in proprietatea administrației 

publice locale 

Idei de proiect Buget local 

61.  Sprijinirea Grupului de Acțiune Locala ”Valea 

muntelui”  in vederea identificarii agentilor 

economici eligibili de a obtine fianantare europeana 

Idei de proiect Buget local 

62.  Acordarea de facilitați agenților economici care vor 

sa isi deschida afacere in comuna Palanca 

Idei de proiect Buget local 

63.  Acordarea de suport logistic agenților economici  și 

producatorilor particulari pentru participare la 

targuri , schimburi de experiență 

Idei de proiect Buget local 
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64.  Stimularea transformarii gospodariilor țărănești în 

ferme familiale cu caracter comercial 

Idei de proiect Buget local 

65.  Efectuarea demersurilor în vederea certificării 

produselor locale 

Idei de proiect Buget local 

66.  Sprijinirea introducerii metodelor de producție 

agricola ce sunt compatibile cu protecția și 

îmbunătățirea condițiilor de mediu și care trec de 

standardele de baza relevante 

Idei de proiect Buget local 

67.  Elaborarea  unui studiu, în vederea identificarii 

nevoilor mediului de afaceri local 

Idei de proiect Buget local 

68.  Identificarea oportunităților de parteneriat public-

privat în vederea demărarii de activități economice 

Idei de proiect Buget local 

69.  Elaborarea unei strategii de atragere a investitorilor 

în comuna Palanca 

Idei de proiect Buget local 

70.  Reorganizarea si ameliorarea fondului agricol cu 

destinație de pășuni, în regim public și/sau privat și 

exploatarea acestora in mod eficient 

Idei de proiect Buget local 

71.  Inființarea în cadrul Primariei comunei  Palanca a 

unui centru de consultanță în afaceri 

Idei de proiect Buget local 

72.  Sprijinirea activităților din agroturism Idei de proiect Buget local 

73.  Promovarea patrimoniului natural prin participare la 

tîrguri 

Idei de proiect Fonduri europene + Buget 

local 

74.  Organizarea de sesiuni de informare a cetațenilor 

privind finanțarile europene 

Idei de proiect  
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75.  Consilierea tinerilor in vederea stabilirii în comuna 

Palanca ca tineri fermieri prin accesarea 

programului de finanțare specific 

Idei de proiect Fonduri europene + Buget 

local 

76.  Campanii de informare cu privire la reglementarile 

naționale și europene, in domeniul inființării și 

funcționării agenților economici 

Idei de proiect Fonduri europene + Buget 

local 

77.  Organizarea de sesiuni de instruire in domeniile 

antreprenoriat, scriere de proiecte pentru diferite 

programe de finanțare 

Idei de proiect Fonduri europene + Buget 

local 

78.  Incurajarea participării agenților economici locali la 

licitațiile organizate de APL pentru derularea 

investițiilor locale 

Idei de proiect Buget local 

79.  Instituirea unui sistem eficient de emitere a 

certificatelor și a autorizațiilor de funcționare 

Idei de proiect Fonduri europene + Buget 

local 

80.  Sprijinirea initiativelor locale  pentru dezvoltarea 

capacitații antreprenoriale a tinerilor și a 

persoanelor ce apartin grupurilor dezavantajate 

Idei de proiect Buget local 

81.  Sprijinirea tinerilor care au urmat în prealabil un 

program de formare profesionala pentru dezvoltarea 

antreprenoriatului 

Idei de proiect Fonduri europene + Buget 

local 

82.  Lucrari de amenajare torenți pentru protectia 

terenurilor agricole inundabile/terenuri silvice 

Idei de proiect Fonduri europene + Buget 

local 

83.  Accesare de fonduri pentru realizarea de drumuri de 

exploatare agricolă /silvică 

Idei de proiect Fonduri europene + Buget 

local 
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84.  Inființarea unui centru de desfacere a produselor 

autohtone 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale + 

Buget local 

85.  Sprijinirea agenților economici pentru realizarea 

unor spații de depozitare 

Idei de proiect Buget local 

86.  Sprijinirea agentilor economici  în vederea 

autorizării funcționării unui  abator mobil 

Idei de proiect Buget local 

87.  Construirea centrului tip after school-scoala Palanca, 

care să permită acordarea de suport elevilor, în 

vederea scăderii riscului de abandon școlar, 

rezolvării problemelor de adaptare a unor elevi , 

suplinirii nivelului scăzut de cultură și instruire al 

unor familii 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale + 

Buget local 

88.  Amenajarea unor spații de joacă pentru copii în 

toate satele componente comunei Palanca 

Idei de proiect Buget local 

89.  Realizarea lucrarilor de reparatii curente la toate 

unitatile școlare 

Idei de proiect Buget local 

90.  Reabilitarea termică a structurilor de învățământ 

școlare și preșcolare 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale + 

Buget local 

91.  Modernizarea sălilor de clasă și dotarea cu mobilier 

modern și material didactic specific 

Idei de proiect Buget local 

92.  Modernizarea si dotarea unitaților prescolare cu 

jucarii 

Idei de proiect Buget local 

93.  Sprijinirea si acordarea de facilitați cadrelor 

didactice care nu locuiesc in comuna Palanca 

Idei de proiect Buget local 
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94.  Achizitionare autobuz/microbuz scolar  pentru 

transportul elevilor 

Idei de proiect Fonduri Comunitare 

95.  Sustinerea participării elevilor la competiții 

naționale 

Idei de proiect Fonduri Comunitare 

96.  Acordarea de sprijin pentru desfășurarea  

activităților extracuriculare, sportive și culturale 

Idei de proiect Fonduri Comunitare 

97.  Organizarea de campanii de informare/educare a 

parintilor 

Idei de proiect Buget local 

98.  Sprijinirea participării la programe de pregatire a 

cadrelor didactice active din comuna Palanca 

Idei de proiect Fonduri Comunitare 

99.  Realizarea  strategiei de atragere a elevilor in 

unitațile de invațamant din comuna Palanca 

Idei de proiect Fonduri Comunitare 

100.  Inființarea unui Centru pentru Informare, Orientare 

și Consiliere Educativ-Profesională , pentru elevii din 

ultimul an al ciclului de invatamant gimnazial 

Idei de proiect Fonduri Comunitare 

101.  Sprijinirea si acordarea de facilități pentru cadrele 

didactice care isi stabilesc domiciliul in comuna 

Palanca 

Idei de proiect Buget local 

102.  Organizarea anual  a minim o campanie de informare 

și constientizare a categoriilor defavorizate privind 

necesitatea educației 

Idei de proiect Fonduri Comunitare 

103.  Formarea cadrelor didactice pentru abordarea 

educației incluzive 

Idei de proiect Fonduri Comunitare 
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104.  Elaborare si distribuire ghid de educație incluzivă 

pentru parinți – in parteneriat cu Scoala generala 

Palanca 

Idei de proiect Buget local 

105.  Elaborare si distribuire ghid de educație incluzivă 

pentru cadre didactice- in parteneriat cu Scoala 

generala Palanca 

Idei de proiect Buget local 

106.  Organizare masa rotundă ”Educația  incluzivă în 

gradiniță: dimensiuni, provocari și soluții”- – in 

parteneriat cu Scoala generala Palanca 

Idei de proiect Buget local 

107.  Analizarea la inceputul fiecarui an școlar a situației 

elevilor care provin din medii defavorizate în 

vederea acordării de burse școlare 

Idei de proiect Buget local 

108.  Sprijinirea Agenției Județene pentru Ocuparea forței 

de Muncă Bacău  în vederea organizării de cursuri de 

formare profesională , în meseriile solicitate de 

agenții economici 

Idei de proiect Buget local 

109.  Realizarea de studii in vederea identificării 

meseriilor cautate pe piata muncii locale/judetene 

Idei de proiect Fonduri Comunitare 

110.  Construcția și dotarea unui camin pentru persoane 

varstnice 

Idei de proiect Fonduri Comunitare 

111.  Construirea de locuințe sociale pentru familii 

defavorizate care locuiesc in conditii improprii 

Idei de proiect Fonduri Comunitare 

112.  Construirea unei unități medicale (centru medical )si 

dotarea acesteia cu aparatura necesară 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale 
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113.  Modernizarea dispensarelor medicale si dotarea 

acestora cu aparatura necesară 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale 

114.  Acordarea de facilități specialistilor din domeniul 

sănatate/asistență socială care doresc sa 

investească în comuna  Palanca 

Idei de proiect Buget local 

115.  Actualizarea bazei de date  privind beneficiarii de 

ajutoare sociale, ajutoare de urgenta, ajutoare 

materiale , alocații pentru susținerea familei etc) 

Idei de proiect Buget local 

116.  Crearea unei baze dedate electronice 

(fisiere/foldere/tabele centralizatoare etc) care să 

cuprindă toate informațiile referitoare la 

beneficiarii de servicii sociale. Centralizarea acestor 

date , verificarea și corelarea cu evidențele 

numerice din cadrul celorlalte compartimente 

Idei de proiect Buget local 

117.  Acțiuni privind incurajarea voluntariatului in special 

în rîndul tinerilor în domenii de interes public, de 

asigurare a cadrului legal pentru accesul tinerilor la 

programe de educație pentru sănătate, pentru 

tratamentul gratuit al tinerilor suferinzi de boli 

cronice sau care urmează o formă de invățământ 

autorizată sau acreditată 

Idei de proiect Fonduri Comunitare 

118.  Colaborarea cu alte instituții județene în vederea 

asigurării furnizării de servicii pentru persoanele 

vârstnice și facilitarea accesului acestora în centre 

sociale 

Idei de proiect Buget local 
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119.  Incheierea de acorduri de parteneriat cu ONG-uri in 

vederea asigurării de consultanță juridică persoanele 

varstnice 

Idei de proiect Buget local 

120.  Constituirea unei structuri pentru relația cu mediu 

asociativ,care să implementeze strategia de 

cooperare :  

-incheiere de acorduri de parteneriat;  

-promovarea ONG-urilor care au avut loc o activitate 

semnificativă 

Idei de proiect Buget local 

121.  Activitati privind combaterea  riscului de excluziune 

socială și a marginalizării sociale 

Idei de proiect Buget local 

122.  Realizarea de programe de educatie parentala și 

activitați de informare individuală și consiliere a 

parinților care intenționează să plece în strainatate , 

precum și a persoanei desemnate ca reprezentant 

legal al copilului 

Idei de proiect Buget local 

123.  Realizarea unor planuri de servicii în vederea 

instituirii unei măsuri de protecție specială pentru 

copii ai caror parinți sunt plecați la muncă în 

străinătate 

Idei de proiect Buget local 

124.  Informare și consiliere a locuitorilor comunei 

Palanca în orice domeniu de interes al serviciilor și 

măsurilor sociale 

Idei de proiect Buget local 

125.  Elaborarea procedurilor de selectie a proiectelor de 

parteneriat 

Idei de proiect Buget local 
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126.  Incheierea contractelor și implementarea 

proiectelor în parteneriat cu 

autoritatea/instituția/furnizo-rul privat desemnat 

castigator in urma selectiei 

Idei de proiect Buget local 

127.  Organizarea de campanii de informare privind: -

necesitatea racordarii la rețelele de apă–apă uzata; 

-consumul rațional de apă potabila; -protecția 

mediului pentru evitarea poluării apelor uzate peste 

normele impuse, a solului cu produse chimice, 

uleiuri, alți solvenți, 

-necesitatea selectării și reciclarii deșeurilor 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale + 

Buget local 

128.  Lucrări de regularizare a albiei pâraurilor şi apărari 

de maluri pentru prevenirea şi reducerea 

consecinţelor distructive ale inundaţiilor 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale 

129.  Derularea de programe de informare, educare și 

constientizare a populației referitor la importanța și 

necesitatea protecției mediului inconjurător și 

conservarea biodiversitații 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale + 

Buget local 

130.  Realizarea unei platforme de colectare a dejecțiilor 

animaliere amplasată în vestul localitații Ciugheș, cu 

acces direct dintr-un drum de exploatare agricolă 

existent 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale +  

Fonduri Comunitare + Buget 

local 

131.  Realizarea unei zone de agrement în localitatea 

Ciughes 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale +  

Fonduri Comunitare + Buget 

local 
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132.  Elaborarea de strategii și planuri de acțiuni, 

cartografierea riscurilor, îmbunătățirea 

competențelor în domeniu 

Idei de proiect Buget local 

133.  Executarea lucrarilor de regularizare a riului Trotus pe 

vechiul amplasament 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale 

134.  Executarea lucrarilor de consolidare a malurilor 

pârâurilor din comuna Palanca 

Idei de proiect Fonduri Guvernamentale 

135.  Dotarea Serviciului voluntar pentru situații cu urgență Idei de proiect Buget local 

136.  Organizarea de campanii pentru informarea, 

pregatirea și constientizarea populației privind 

comportamentul în situații de urgență și dezastre 

naturale, generate de schimbarile climatice și 

dezastre naturale 

Idei de proiect Buget local 

137.  Achiziționarea de echipamente cu consum redus de 

energie, în instituțiile publice 

Idei de proiect Buget local 

138.  Investiții in reabilitarea termică a clădirilor publice Idei de proiect Fonduri Guvernamentale 

139.  Coordonarea proceselor de elaborare,actualizare, 

implementare și monitorizare a strategiei de 

dezvoltare durabila a comunei Palancași corelarea 

acesteia cu documentele programatice judetene și 

naționale 

Idei de proiect Buget local 

140.  Colaborarea  cu autoritațile judetene  in vederea 

realizarii obiectivelor din Programul de Guvernare 

Idei de proiect Buget local 

141.  Infiintarea  minim a unei  structuri asociative Idei de proiect Buget local 
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142.  Profesionalizarea resurselor umane din administratia 

publica locala 

Idei de proiect Buget local 

143.  Asigurarea transparentei actelor administrative si 

comunicare operativa cu cetatenii comunei 

Palancasi societatea civilă 

Idei de proiect Buget local 

144.  Desfasurarea de activități pentru cresterea calitații 

serviciilor acordate cetatenilor 

Idei de proiect Buget local 

145.  Implementarea sistemului de control managerial 

intern conform Ordinului 600/2018 

Idei de proiect Buget local 

146.  Derularea de actiuni de informare europeana a 

populatiei  cu focalizare pe dreptul la munca in 

Uniunea Europeana 

Idei de proiect Buget local 

147.  Desfășurarea de activități în vederea activării  

spiritului civic al cetățenilor și al conștiinței 

apartenenței la comunitate 

Idei de proiect Buget local 

148.  Optimizarea reglementărilor (proiecte HCL, 

dispoziţii primar) pentru a deveni eficiente în folosul 

contribuabililor şi al întreprinzătorilor 

Idei de proiect Buget local 

149.  Externalizarea activităţilor în condiţii de eficienţă şi 

operativitate 

Idei de proiect Buget local 

150.  Cursuri de perfecţionare, cooperare şi legături 

permanente cu serviciile publice deconcentrate 

Idei de proiect Buget local 

151.  Evaluarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local, 

măsurarea rezultatelor pe baza indicatorilor de 

Idei de proiect Buget local 
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performanţă şi întocmirea unui sistem eficace de 

cuantificare a rezultatelor pe etape 

152.  Infiintarea  biroului specializat in elaborarea și 

gestionarea  proiectelor europene prin incadrarea de 

personal 

Idei de proiect Buget local 

153.  Sprijinirea angajatilor din biroul specializat in 

elaborarea și gestionarea  proiectelor europene 

pentru a participa la cursuri de 

perfectionare/specializare 

Idei de proiect Buget local 

154.  Stabilirea legăturilor între comunele învecinate, 

realizarea de parteneriate regionale ca bază pentru 

abordarea integrală a dezvoltării 

Idei de proiect Buget local 

155.  Actualizarea siteului Primariei comunei Palanca Idei de proiect Buget local 

156.  Asigurarea achizitionarii de aparatura IT cât și 

aplicații informatice pentru toate serviciile furnizate 

de primaria Palanca 

Idei de proiect Fonduri Comunitare 

157.  Crearea unei platforme  pentru facilitarea accesului 

la informații a cetatenilor comunei Palanca 

„Ghiseul.ro” 

Idei de proiect Buget local 

158.  Crearea unei identitati vizuale a comunei Palanca 

prin standardizarea elementelor de identitate 

vizuala (formulare, adrese etc) 

Idei de proiect Buget local 

159.  Realizarea unui ghid de bune practici în relația cu 

cetățenii 

Idei de proiect Buget local 
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160.  Asigurarea efectuarii plaților online  =ghiseul.ro= Idei de proiect Buget local 

161.  Reactualizarea planurilor de ordine și siguranță 

publică a comunei Palanca pentru identificarea și 

contacararea  factorilor de risc la adresa ordinii 

publice 

Idei de proiect Buget local 

162.  Implementarea unor programe de prevenire a 

infracționalității 

Idei de proiect Buget local 

163.  Dotarea cu echipamentele necesare a serviciului 

public de poliție locala 

Idei de proiect Fonduri Comunitare + 

164.  Soluționarea reclamațiilor în teren legal Idei de proiect Buget local 

UAT PARAVA 

 Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizare rețea de drumuri de interes local DC 

109A și DC 109B și drumuri locale, Localitatea Teiuș, 

Comuna Parava, Județul Bacău 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

PNDL 

2 Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale 

Parava, Comuna Parava, Județul Bacău 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

PNDL 

3 Îmbunătățirea serviciilor locale prin achiziționarea 

unui camion multifuncțional cu lamă și sărăriță 

Comuna Parava, Județul Bacău 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

AFIR 

4 Extindere sursă apă, Comuna Parava, Județul Bacău Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

BUGETUL  LOCAL 
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5 Extindere- modernizare drum comunal DC 109 A km 

3+500-4+500 în satul Teiuș, Comuna Parava, Județul 

Bacău 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

BUGETUL LOCAL 

6 Achizitie Buldoexcavator dotat cu atasamente de 

lucru 

 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

AFIR 

7 Reabilitare, modernizare si extindere/ mansardare 

centru integrat comunitar  în Comuna Parava, 

Judeţul Bacău 

Proiect în 

implementare 

Depus POR 

8 Extinderea sistemului de canalizare in Comuna 

Parava, Judetul Bacau 

Proiect în 

implementare 

Depus Anghel Saligny 

9 Reabilitarea și modernizarea infrastucturii rutiere 

afectate de calamități în Comuna Parava, Județul 

Bacău 

Proiect în 

implementare 

Depus CNI 

10 Reabilitare bibliotecă, Comuna Parava, Județul 

Bacău 

Idee de proiect  

11 Construire cămin cultural, Comuna Parava, Județul 

Bacău 

Idee de proiect  

12 Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a 

gazelor naturale în Comuna Parava, Județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

Depus Anghel Saligny 

13 Construire pod punct Miron IN Localitatea Dragusani 

si pod punct Nica in localitatea Parava, Comuna 

Parava, Judetul Bacau 

Proiect în 

implementare 

Depus Anghel Saligny 
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14 Modernizare retea de drumuri comunale si locale 

Comuna Parava, Judetul Bacau 

Proiect în 

implementare 

Depus Anghel Saligny 

15 Amenajare locuri de joaca în comuna Parava, 

Județul Bacău 

Idee de proiect  

16 Extinderea sistemului de iluminat public pe strazile 

secundare din localitatile Rădoaia, Drăgușani si 

Teiuș,   Comuna Parava 

Idee de proiect  

17 Eficientizarea sistemului de iluminat public in  

Comuna Parava, judetul Bacău 

Proiect în 

implementare 

Depus pe AFM 

UAT PARINCEA 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Amenajare Târg săptămânal Proiect finalizat 

în perioada 2014 – 2020 

AFIR 

2 Pod din beton armat peste paraul Parincea, punct 

Durac Constantin, sat Parincea, comuna Parincea, 

judetul Bacau 

Proiect finalizat 

în perioada 2014 – 2020 

PNDL II 

3 Infiintare sistem de iluminat cu panouri solare 

fotovoltaice cu consum redus de energie in 

localitatea Vladnic, comuna Parincea, judetul Bacau 

Proiect finalizat 

în perioada 2014 – 2020 

AFIR 

4 Construire garaj 2 locuri, sat Parincea,  comuna 

Parincea, Judetul Bacau 

Proiect finalizat 

în perioada 2014 – 2020 

Buget local 

5 Reabilitare, modernizare, extindere si dotare 

sediu primarie,  comuna Parincea,  judetul  Bacau 

Proiect finalizat 

în perioada 2014 – 2020 

Finanțare rambursabilă-

credit bancar 
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6 Modernizare drumuri locale în comuna Parincea DC 

78, sat Vladnic 

Proiect în 

implementare 

Buget local 

7 Înființarea sistemului public de Alimentare cu apă,  

sat Parincea 

Proiect în 

implementare 

PNDL II 

8 Înființarea sistemului public de Apă uzată( 

canalizare) sat Parincea 

Proiect în 

implementare 

PNDL II 

9 Creșterea gradului de utilizare a internetului prin 

achiziția de echipamente/dispozitive electronice în 

comuna Parincea 

Proiect în 

implementare 

 

Programul Operațional 

Competitivitate 

 – POC –  

10 Construire Sală de sport în Comuna Parincea Proiect în 

implementare 

 

Compania Națională de 

Investiții – CNI –  

11 Modernizare drumuri de interes local(asfaltare) Idee de proiect 

 

Compania Națională de 

Investiții  – CNI –  

12 Modernizarea sistemului de iluminat public Proiect în 

implementare 

POIM – Fd. de Mediu 

13 Centru Comunitar Integrat, Sat Parincea, Comuna 

Parincea 

Idee de proiect POR 

14 Rețea distribuție gaze naturale Idee de proiect POIM 

15 Înființare sistem public de alimentare cu apă în 

satele Nănești, Vladnic 

Idee de proiect  

16 Înființarea sistemului public de Apă uzată( 

canalizare) satele Nănești, Vladnic 

Idee de proiect  
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17 Actualizare PUG Proiect în 

implementare 

Buget local 

18 Stație de reîncărcare pentru  autovehicule electrice 

în localități 

Proiect în 

implementare 

 

19 Cresterea gradului de utilizare a internetului prin 

achizitia de 

echipamente/dispozitive electronice in comuna 

Parincea, judetul Bacau 

Proiect în 

implementare 

Programul Operațional 

Competitivitate – POC – 

20 Construire sala de evenimente Proiect în 

implementare 

Buget local 

21 Finalizare Sala de sport Proiect în 

implementare 

CNI 

22 Construire pod sat Vladnic, comuna Parincea Idee de proiect Anghel Saligny 

23 Reabilitare Liceul Parincea Corp B 

 

Idee de proiect Finanțare externă 

24 Construire Atelier practică Liceul Parincea 

 

Idee de proiect Finanțare externă 

25 Construire Atelier mecanic Liceul Parincea Idee de proiect Finanțare externă 

26 Reabilitare, modernizare, realizare de poduri, 

podețe și punți pietonale în comuna Parincea 

Idee de proiect Finanțare externă 

27 Construirea/Amenajarea șanțurilor pentru scurgerea 

apelor pluviale în comuna Parincea 

Idee de proiect Finanțare externă 

28 Modernizare drumuri de exploatație agricolă în 

comuna Parincea 

Idee de proiect Finanțare externă 
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29 Amenajare teren sport:Vladnic, Nănești, Parincea Idee de proiect Finanțare externă 

30 Reînnoirea parcului auto pentru servicii adresate 

comunității și completarea cu utilaje pentru 

deszăpezire 

Idee de proiect Finanțare externă 

31 Înființarea Stație pentru Situații de Urgență în 

comuna Parincea 

Idee de proiect Finanțare externă 

32 Extinderea rețelelor stradale în toate satele 

comunei Parincea 

Idee de proiect Finanțare externă 

33 Construire trotuare în comuna Parincea Idee de proiect Finanțare externă 

34 Dezvoltarea meșteșugarilor și artizanatului 

traditional 

Idee de proiect Finanțare externă 

35 Extindere și modernizare rețele iluminat Idee de proiect Finanțare externă 

36 Reabilitare, modernizare, extindere și dotare spații 

dedicateserviciilor medicale 

Idee de proiect Finanțare externă 

37 Împădurire terenuri degradate Idee de proiect Finanțare externă 

UAT PÂNCEȘTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 
Amenajare drumuri de exploatare agricolă în 

comuna Pâncești 

Idee de proiect AFIR 

2 

Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a 

gazelor naturale în comunele Corbasca, Pâncești 

Tătărăști 

Proiect depus spre 

finanțare 

AFIR 

3 Reabilitare și dotare cămin cultural Pâncești În implementare AFIR 
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4 
Reabilitare termică Școala Gimnazială nr. 1 

Pâncești, com. Pâncești 

Proiect depus spre 

finanțare 

AFM 

5 Modernizare drumuri sătești în sat Soci, Pâncești În implementare Buget local 

6 
Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în 

com. Pâncești 

În implementare PNDL 

7 
Modernizare drumuri comuna Pâncești - 4 km Proiect depus 

spre finanțare 

PNDL 

UAT PÂRGĂREŞTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 
Construirea și dotarea unui incubator de afaceri 

pentru 5 firme 

idee de proiect  

2 
Formarea și instruirea tinerilor antreprenori pentru 

20 tineri 

idee de proiect  

3 Târgul de produse tradiționale (1 eveniment/an) idee de proiect  

4 
Sprijin pentru participare la târguri regionale și 

naționale (5 participări/an) 

idee de proiect  

5 
Sprijin pentru participarea la târguri internaționale 

(1participant/ an) 

idee de proiect  

6 Modernizare drumuri comunale idee de proiect  

7 
Modernizare drumuri locale și sătești proiect în 

implementare 

buget local 

8 
Înființare/modernizare sistem de alimentare cu apă proiect în 

implementare 

Anghel Saligny 
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9 
Înființare sistem de colectare ape uzate și epurare 

ape uzate 

idee de proiect  

10 
Înființare sistem distribuție gaz metan proiect în 

implementare 

Anghel Saligny 

11 Achiziție de mijloace de transport în comun idee de proiect  

12 
Sistem de monitorizare al traficului mijloacelor de 

transport în comun și modernizare stații de așteptare 

idee de proiect  

13 
Construire/modernizare sediul Primăriei proiect în 

implementare 

PNRR 

14 Formarea cadrelor angajate în Primăria Pârgărești idee de proiect  

15 Dotare parc auto pentru întreținere și intervenție idee de proiect  

16 
Formarea tinerilor antreprenori din Comuna 

Pârgărești (20 tineri) 

idee de proiect  

17 
Creșterea profesională competențelor tinerilor din 

Comuna Pârgărești (100 tineri) 

idee de proiect  

18 Creșterea competențelor și consilierea șomerilor (50 

șomeri) 

idee de proiect  

19 Construire sală sport idee de proiect  

20 Dotare cu material didactic Grădiniță Bahna idee de proiect  

21 Teren educație fizică și sport la Școală 

gimnazială Nicorești 

idee de proiect  

22 Dotare cu material didactic Grădinița 

Pîrîul Boghii 

idee de proiect  

23 Dotare cu material didactic Grădinița Satu Nou idee de proiect  
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24 Formarea și perfecționarea cadrelor didactice idee de proiect  

25 Schimb de experiență cu alte instituții de 

învățământ din străinătate 

idee de proiect  

26 Înființare after school idee de proiect  

27 Combaterea abandonului școlar prin acțiuni de tip 

școală după școală 

idee de proiect  

28 Înființare de programe de tip a doua șansă idee de proiect  

29 Construire/ modernizare centre medicale în comună idee de proiect  

30 Construire locuințe de serviciu idee de proiect  

31 Campanii de informare și conștientizare 

asupra sănătății umane 

idee de proiect  

32 Construire centru de zi pentru copii idee de proiect  

33 Construire centru multifuncțional pentru 

vârsta a 3a 

idee de proiect  

34 Dotarea serviciilor sociale idee de proiect  

35 Formarea și specializarea angajaților din 

serviciile sociale 

idee de proiect  

36 Anveloparea clădirilor din patrimoniul 

administrației publice locale 

idee de proiect  

    37 Utilizarea energiei regenerabile idee de proiect  

    38 Refacerea malurilor și albiilor minore idee de proiect  

    39 Modernizarea sistemului de colectare 

deșeuri menajere 

idee de proiect  

    40 Înființarea sistemului de management al idee de proiect  
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deșeurilor din agricultură 

41 Crearea unor trasee turistice și 

infrastructura de bază 

idee de proiect  

42 Dotare cămin cultural Bahna idee de proiect  

43 Dotare cămin cultural Nicorești idee de proiect  

44 Construire/ Modernizare cămin cultural Satu Nou proiect în 

implementare 

CNI 

45 Construire cămin cultural Pârgărești idee de proiect  

46 Modernizare bibliotecă comunală idee de proiect  

47 Târg de tradiții în Comuna Pârgărești idee de proiect  

48 Sprijin financiar pentru investiții de restaurare la 

unitățile de cult 

idee de proiect  

49 Achizitie buldoexcavator proiect finalizat în 

2018 

AFIR 

50 Extindere reţea electrică şi de iluminat public în satul 

Nicoreşti, str. Petru Rareş in comuna Pîrgăreşti, 

judeţul Bacău 

proiect finalizat în 

2018 

buget local 

51 Furnizare de maşini, aparate, echipamente şi 

consumabile electrice; iluminat, pentru realizarea  

obiectivului de investiţie:  ”Extindere reţea electrică 

şi de iluminat public în satul Nicoreşti, str. Petru 

Rareş, în comuna Pîrgăresti, judeţul Bacău 

proiect finalizat în 

2018 

buget local 
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52 Lucrări  Extindere reţea electrică şi de iluminat, 

alimentare cu energie electrică la consumatorii 

casnici, str. Trandafirilor, Satu Nou” 

proiect finalizat în 

2018 

buget local 

53 Lucrări  Extindere reţea electrică şi de iluminat, 

alimentare cu energie electrică la consumatorii 

casnici, str. Ieremia Movilă, sat Nicoreşti”, 

proiect finalizat în 

2018 

buget local 

54 Construire Camin cultural în satul Bahna proiect finalizat în 

2017 

buget local 

55 Achizitionare tractor proiect finalizat în 

2017 

buget local 

56 Reabilitarea  şi modernizarea sistemului de iluminat 

public în comuna Pîrgăreşti, judeţul Bacău, 

proiect finalizat în 

2018 

PNDL 

57 Înfiinţare teren multisport 40x20  cu gazon sintetic şi 

împrejmuire cu gard ” la Şcoala Gimnazială Dumitru 

Mărtinaş din satul Pârgăreşti 

proiect finalizat în 

2020 

 

buget local 

58 Reabilitare(modernizare) Str. Teiului proiect finalizat în 

2021 

buget local 

59 Dotare Camin Cultural Nicoresti - Achizitie costume 

populare 

proiect finalizat în 

2020 

PNDR 

60 Modernizarea sistenului de iluminat public prin 

creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public în comuna Pârgărești, județul Bacău” 

în implementare AFM 

UAT PÂRJOL 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 
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1 Reabilitare, Modernizare Și Dotare Așezământ  

Cultural  Din Localitatea Pustiana, Comuna Pârjol, 

Judetul Bacau 

in 

implementare 
A.F.I.R 

2 „Construire Grădiniță Cu Trei Grupe Cu Program 

Normal, Sat Pârjol, Comuna Pârjol, Județul Bacău" 

 

in 

implementare 
POR 2014-2020 

3 Reabilitare, Modernizare Si Dotare Scoala Generală 

Tarăta, Comuna Pârjol, Judetul Bacău” 
finalizat 2021 PNDL II 

4 MODERNIZARE  DRUM COMUNAL   DC 183  PARJOL -   

BAHNASENI,   L = 4.270 ML (Origine Proiect DJ 156 A –

Limita Comuna Solont), COMUNA PARJOL, JUDETUL 

BACAU” REST DE  EXECUTAT 

in 

implementare 
PNDL I 

5 Reabilitare  Drumuri  Sătești,  Poduri Și  Consolidare 

Maluri  Afectate  În  Comuna Pârjol” Etapa I 

in 

implementare 
CNI SA 

6 Reabilitare  Drumuri  Sătești,  Poduri Și  Consolidare 

Maluri  Afectate  În  Comuna Pârjol” Etapa Ii 

in 

implementare 
CNI SA 

7 Reabilitare  Drumuri  Sătești,  Poduri Și  Consolidare 

Maluri  Afectate  În  Comuna Pârjol” Etapa Iii 
in impementare CNI SA 

8 Construire  Sală Educație  Fizică Școlară În  Sat 

Pustiana,  Comuna  Pârjol,  Județul  Bacău 

in 

implementare 
CNI SA 

9 Modernizarea Sistemului De Iluminat Public Prin 

Cresterea Eficientei Energetice A Corpurilor De 

Iluminat Si Prin Gestionarea Inteligenta A Energiei 

in 

implementare 
AFM 
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Electrice In Infrastructura De Iluminat Public Din 

Comuna Pirjol, Judetul Bacau 

10 Construire Pod Din Beton Armat Peste Paraul Solont 

Sat Bahnaseni, Comuna Pirjol 
in implementare PNI ANGHEL SALIGNY 

11 Infiintare Retea De Alimentare Cu Apa Si Canalizare 

In Comuna Pirjol, Judetul Bacau 
in implementare PNI ANGHEL SALIGNY 

12 Infiintare Sistem Inteligent De Distributie Gaze 

Naturale In Comuna Pirjol Si Satele Apartinatoare 

Bahnaseni, Barnesti, Campeni, Haineala ,Pustiana, 

Tarata, Hemieni, Judetul Bacău 

in implementare PNI ANGHEL SALIGNY 

13 Construire  Sală Educație  Fizică Școlară În  Sat 

Parjol,  Comuna  Pârjol,  Județul  Bacău 
idee de proiect CNI SA 

14 Construire Si Dotare Sediu Primarie In Sat Parjol, 

Comuna Parjol, Judetul Bacau 
in implementare CNI SA 

15 Construire Si Dotare Piata Agroalimentara In 

Localitatea Campeni Comuna Parjol, Judetul Bacau 
in implementare CNI SA 

16 Reabilitare, Modernizare Si Dotare Scoala Gimnaziala 

Parjol, Comuna Parjol, Judetul Bacau 
in implementare CNI SA 

17 Construire Si Dotare Centrul Cultural, Sat Tarata, 

Comuna Parjol, Judetul Bacau 
in implementare CNI SA  

18 Stații De Reîncărcare Pentru Vehicule Electrice În 

Comuna Pârjol, Jud. Bacău  
in implementare AFM 
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19 Reabilitare, Modernizare, Dotare Si Extindere 

Dispensar Medical In Localitatea Parjol, Comuna 

Parjol, Judetul Bacau 

idee de proiect CNI SA 

20 Reabilitare, Modernizare, Dotare Si Extindere 

Dispensar Medical In Localitatea Pustiana, Comuna 

Parjol, Judetul Bacau 

in implementare CNI SA 

21 Construire Asezamant Social Pt Gazduirea 

Persoanelor Varstnice In Sat Basesti, Comuna Parjol, 

Judetul Bacau 

idee de proeict CNI SA 

22 Construire Zid De Beton Pe Paraul Solont Si Paraul 

Cucuieti 8,5 Km 
idee de proiect CNI SA 

23 Construire Si Dotare Complex Sportiv Sat Campeni, 

Comuna Parjol, Judetul Bacau 
idee de proiect CNI SA  

24 Reabilitare, Modernizare Si Dotare Scoala Gimnaziala 

Pustiana, Comuna Parjol, Judetul Bacau 
idee de proeict 

CNI SA 

 

25 Construire Alei Pietonale Si Piste Pentru Biciclisti In 

Sat Tarata Si Parjol, Comuna Parjol, Judetul Bacau 
idee de proiect BUGET LOCAL 

26 Reabilitare Pod Peste Raul Tazlau In Localitatea 

Campenil, Comuna Parjol, Judetul Bacau 
idee de proiect BUGET LOCAL 

27 Construire Santuri Betonate Si Acostamente La Dc 187 

In Localitatile Parjol, Campeni Si Pustiana, Comuna 

Parjol, Judetul Bacau 

idee de proiect  BUGET LOCAL 

28 Infiintare Pichet Psi 
idee de proeict 

BUGET LOCAL 
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29 Construire Bloc Locuinte Sociale idee de proiect MDLPA 

30 Infiintare Sistem De Iluminat Public Dc 183 

Bahnaseni, Comuna Parjol, Judetul Bacau 
idee de proiect 

BUGET LOCAL 

 

31 Infiintare Sistem De Supraveghere Video In Comuna 

Parjol, Judetul Bacau 
idee de proiect 

BUGET LOCAL 

 

32 Construire Complex Casa Praznicala Si Mortuara In 

Sat Hemieni, Comuna Parjol, Judetul Bacau 
idee de proiect BUGET LOCAL 

33 Construire Garaje Pt Utilajele Din Dotarea Primariei idee de proiect BUGET LOCAL 

34 Amenajare Spatiu De Agrement In Sat Parjol,Comuna 

Parjol,  Judet Bacau,  
idee de proiect BUGET LOCAL 

UAT PLOPANA 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Reabilitare drumuri de interes local din sat Plopana, 

comuna Plopana, judetul Bacau 

Proiect finalizat in 

perioada 2014- 2020 

Fonduri nerambursabile 

2 Amenajare baza sportiva Proiect finalizat in 

perioada 2014- 2020 

Buget local 

3 Reabilitare si extindere  parc  Proiect finalizat in 

perioada 2014- 2020 

Fonduri nerambursabile, 

buget local 

4 Reabilitare termica sediul primariei Proiect finalizat in 

perioada 2014- 2020 

Buget local 

5 Modernizare drumuri de interes local din sat Fundu 

Tutovei, comuna Plopana, judetul Bacau 

Proiect finalizat in 

perioada 2014- 2020 

Buget local 

6 Construire Centru Social Multufunctional Proiect finalizat in 

perioada 2014- 2020 

Buget local- partial 
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7 Reabiliare drumuri de exploatare agricola Proiect in 

implementare 

Fonduri nerambursabile 

8 Alimentare cu apa si canalizare sat Plopana, comuna 

Plopana, judetul Bacau 

Proiect in 

implementare 

Fonduri nerambursabile 

9 Amenajare grup sanitar Școala Budești Proiect in 

implementare 

Fonduri nerambursabile 

10 Amenajare grup sanitar Școala Plopana Proiect in 

implementare 

Fonduri nerambursabile 

11 Modernizarea sistemului de iluminat public prin 

cresterea eficientei energetice a corpurilor de 

iluminat si prin gestionarea inteligenta a energiei 

electrice in infrastructura de iluminat public din 

comuna Plopana, judetul Bacau 

Proiect in 

implementare 

Fonduri nerambursabile 

12 Modernizare drum comunal DC 28C si drumuri de 

interes local din satul Straminoasa, comuna Plopana, 

judetul Bacau 

Proiect in 

implementare 

Fonduri nerambursabile 

13 Statii de incarcare pentru vehicule electrice Proiect in 

implementare 

Fonduri nerambursabile 

14 Inregistrare sistematica in sistemul integrat de 

cadastru si carte funciara a imobilelor situate in 

sectoarele cadastrale nr. 30,36,45 apartinand U.A.T 

Plopana din judetul Bacau 

Proiect in 

implementare 

Fonduri nerambursabile 
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15 Modernizare drum comunal DC 28B si drumuri de 

interes local din satul Rusenii Răzesi , comuna 

Plopana, judetul Bacau 

Idee de proiect Buget local 

16 Extindere retea alimentare cu apa si canalizare sat 

Plopana, comuna Plopana, judetul Bacau 

Idee de proiect  

17 Modernizare drumuri de interes local Idee de proiect  

18 Modernizare trotuare  Idee de proiect  

19 Modernizare dispensar uman Idee de proiect  

20 Construire camin cultural Idee de proiect  

21 Instalare sistem supraveghere video de-a lungul DN2F Idee de proiect  

22 Inregistrare sistematica in sistemul integrat de 

cadastru si carte funciara a imobilelor situate in 

sectoarele apartinand U.A.T Plopana din judetul 

Bacau 

Idee de proiect  

UAT PODURI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Reparatie Curenta Parcare Primarie, Comuna Poduri, 

Judetul Bacau  

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 buget local 

2 Amenajare Parc, Sat Cernu, Comuna Poduri, Judetul 

Bacau 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 buget local 

3 Extindere Retea De Distributie A Apei Potabile In 

Comuna Poduri -Rusaiesti Si Cornet, Judetul Bacau 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 Buget local 
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4 Imbracaminti Asfaltice Usoare Pe Drum Satesc In 

Punct Sava, Sat Prohozesti, Comuna Poduri, Judetul 

Bacau 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 buget local 

5 Reabilitare Termica Gradinita Poduri, Comuna 

Poduri, Judetul Bacau 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 buget local 

6 Extindere Retea Electrica De Distributie Publica 0,4 

KV Si Iluminat Public, Localitatea Poduri, Comuna 

Poduri, Judetul Bacau 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 buget local 

7 Promovarea Conectivitatii La Internet In Comunitatile 

Locale WIFI4EU , In Comuna Poduri 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

buget local+Agentia 

Executiva pentru Inovare si 

Retea din partea Comisiei 

Europene 

8 Sisteme Avansate De Securitate, Comuna Poduri, 

Judetul Bacau 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 buget local 

9 Achizitionare Si Montare Sistem De Incalzire Cu 

Pompa De Caldura Aer-Apa La Primaria Poduri 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 buget local 

10 Modernizare Cladire Cu Destinatie Serviciu Public De 

Evidenta A Populatie 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 Buget local 

11 Modernizarea Compartimentului Deservire Al 

Comunei Poduri Prin Achizitionarea Unui 

Buldoexcavator 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 buget local+FEADR 

12 Amplasare Bazin Vidanjabil – Fosa Septica Scoala Sat 

Poduri, Comuna Poduri, Judet Bacau 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 buget local 
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13 Amplasare Bazin Vidanjabil – Fosa Septica Locuinte 

Habitat Sat Poduri, Comuna Poduri, Judet Bacau 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 buget local 

14 Amenajare Piateta, Sat Poduri, Comuna Poduri, 

Judetul Bacau 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 buget local 

15 Eficientizare Energetica Cladire Primarie Din Comuna 

Poduri, Judetul Bacau 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 buget local 

16 Reparatii Parcare Si Trotuare Aferente Cladirii 

Primariei Vechi 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 buget local 

17 Modernizare Infrastructura Rutiera, Sat Poduri, 

Comuna Poduri , Judetul Bacau 

proiect finalizat in 

anul 2021 buget local+FEADR 

18 Reparatii Zona Afectata De Calamitati, Sat Cernu 

(Cheschea) , Comuna Poduri, Judetul Bacau 

proiect finalizat in 

anul 2021 

fonduri guvernamentale 

(calamitati) 

19 Modernizare Drumuri Satesti, Comuna Poduri, Judetul 

Bacau 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 buget local+PNDL 

20 Reabilitare, Modernizare Si Dotare Camin Cultural, 

Sat Cernu, Comuna Poduri, Judetul Bacau  

proiect finalizat in 

anul 2021 buget local+FEADR 

21 Reabilitare Drum Comunal DC 177, LOCALITATEA 

Cernu, Comuna Poduri, Judetul Bacau 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

buget local+sponsorizare 

Stratum 

22 Modernizare Si Eficientizare Sitem De Iluminat Public 

In Comuna Poduri, Judetul Bacau 

proiect in 

implementare buget local+AFM 

23 Finalizare Lucrari Camin Cultural Sat Bucsesti, 

Comuna Poduri, Judetul Bacau 

proiect in 

implementare buget local+CNI 

24 Modernizare Drumuri Locale, Comuna Poduri, Judetul 

Bacau 

proiect in 

implementare buget local+CNI 
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25 Modernizare Drum Local Lereni, Comuna Poduri, 

Judetul Bacau 

proiect in 

implementare buget local 

26 Reparatii Zona Afectata De Calamitati, Sat Cernu 

(Cheschea) Faza II , Comuna Poduri, Judetul Bacau 

proiect in 

implementare 

fonduri guvernamentale 

(calamitati) 

27 REABILITAREA TERMICA SI ENERGETICA A 

OBIECTIVULUI EDUCATIONAL Școala Gimnazială Nr. 1 

„Nicolae Șova”-Corp C1 , Comuna Poduri, Jud Bacău 

proiect depus la 

finantator buget local+AFM 

28 Modernizare Si Eficientizare Sistem De Iluminat 

Public In Comuna Poduri, Judetul Bacau-Etapa II 

proiect depus la 

finantator buget local+AFM 

29 Modernizare Drum Sat Cornet, Comuna Poduri, 

Judetul Bacau 

proiect depus la 

finantator buget local +Anghel Saligny 

30 Dezvoltare Rețea Inteligentă De Distribuție A Gazelor 

Naturale În Comunele Poduri, Berești Tazlău Și 

Strugari, Județul Bacău 

urmeaza a fi depus la 

finantator buget local +Anghel Saligny 

31 Modernizare Drum Satesc Sat Poduri, Comuna Poduri, 

Judetul Bacau idee de proiect buget local+FEADR 

32 

Extidere Retea De Alimentare Cu Apa idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

33 Extidere Retea De Energie Electrica idee de proiect buget local 

34 Modernizare Infrastructura Rutiera, Sat Poduri, 

Comuna Poduri , Judetul Bacau idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

35 Modernizare Drumuri Satesti, Comuna Poduri, Judetul 

Bacau idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 
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36 Realizarea De Trotuare , Santuri Laterale , Rigole De 

Scurgere A Apelor Pluviale ,  Poduri Și Podete idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

37 Implementarea Sistemelor Video, A Mijloacelor De 

Semnalizare Luminoase Si A Indicatoarelor Stradale idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

38 Marcarea Si Dotarea Strazilor, Amenajarea Și 

Sistematizarea Intersecțiilor  idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

39 Introducerea La Intrarile/Iesirile Din Localitate A 

Panourilor Informative Privind Date De Orientare 

Generala idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

40 Amenajarea De Parcări În Locurile În Care Acestea 

Lipsesc Si Sunt Necesare idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

41 

Amenajarea Unor Noi Stații De Transport  În Comun idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

42 Achizitionarea De Catre UAT Poduri A Unui Mijloc De 

Transport Ecologic idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

43 Realizarea  Pistei Pentru Ciclism In Localitatea 

Poduri idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

44 

Construirea De  Baze Sportive  idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

45 Inființarea Unei Zone De Agrement( Spatiu De 

Promenada ) În Localitatea Poduri idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

46 Restaurarea Si Valorificarea Patrimoniului Cultural Si 

Istoric idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 
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47 

Amenajarea  De Parcuri In Comuna Poduri  idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

48 Dotarea Clădirilor Publice Cu Sisteme De Energie 

Regenerabilă. idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

49 Infiintarea Unui Parc Fotovoltaic De Producere 

Energie Electrica Pentru Comuna Poduri idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

50 Infiintarea De Puncte Fotovoltaice De Producere 

Energeie Electrica idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

51 Lucrari De Amenajare Torenți Pentru Protectia 

Terenurilor Agricole Inundabile idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

52 Construirea Centrului Tip After School-Scoala Poduri, 

Care Să Permită Acordarea De Suport Elevilor, În 

Vederea Scăderii Riscului De Abandon Școlar, 

Rezolvării Problemelor De Adaptare A Unor Elevi , 

Suplinirii Nivelului Scăzut De Cultură Și Instruire Al 

Unor Familii  idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

53 Amenajarea Unor Spații De Joacă Pentru Copii În 

Toate Satele Componente Comunei  idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

54 Creșterea Eficienței Energetice Și Gestionarea 

Inteligentă A Energiei În Clădirile Publice Cu 

Destinație De Unități De Învățământ idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

55 Modernizarea Scolilor, A Sălilor De Clasă Și Dotarea 

Cu Mobilier Modern Și Material Didactic Specific idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 
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56 Construcția Și Dotarea Unei Unități De Asistență 

Socială –Centru De Zi Pentru Adulți Și Copii  idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

57 Construcția Și Dotarea Unui Camin Pentru Persoane 

Varstnice  idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

58 Renovarea/Transformarea /Modernizarea Clădirilor 

Abandonate În Centre Comunitare idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

59 Construirea Unei Unități Medicale Si Dotarea 

Acesteia Cu Aparatura Necesară  idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

60 Lucrări De Regularizare A Albiei Raurilor Şi Apărari 

De Maluri Pentru Prevenirea Şi Reducerea 

Consecinţelor Distructive Ale Inundaţiilor. idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

61 Eficientizarea Sistemului De Iluminat Public Stradal 

În Comuna Poduri, Județul Bacău  idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

62 
Investiții In Reabilitarea Termică A Clădirilor Publice. 

idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

63 Crearea Unei Identitati Vizuale A Comunei Poduri Prin 

Standardizarea Elementelor De Identitate Vizuala 

(Formulare, Adrese Etc) idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

64 Dezvoltarea Infrastructurii De Acces Spre 

Exploatațiile Agricole idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

65 Dotări Pentru Intervenţii În Caz De Situaţii De 

Urgenţă idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

66 Extinderea Reţelei De Apa Si Canalizare În 

Localitatea Poduri Şi Satele Componente idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 
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67 

Colectarea Selectivă A Deşeurilor Menajere idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

68 

Înfiinţare Centru Social Multifuncțional idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

69 Înființarea Unui Centru Pentru Îngrijirea Victimelor 

Violenței Domestice idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

70 

Construire Sala De Sport idee de proiect 

buget 

local/europene/guvernamentale 

UAT RACOVA 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Înființare sistem de distribuție gaze naturale în 

comuna Racova, județul Bacău 

Idee de proiect Fonduri guvernamentale 

2 Reabilitarea și extinderea facilităților de captare, 

înmagazinare, de tratare și de transport a apei în 

Racova, Gârleni, Blăgești, Buhuși, Filipești, Traian și 

Secuieni; extinderea facilităților de epurare în 

aglomerarea Filipești 

Implementare POIM 

3 Construire sală de educație fizică școlară în sat 

Racova, comuna Racova, județul Bacău 

Implementare CNI 

4 Modernizare drumuri în sat Hălmăcioaia, comuna 

Racova, județul Bacău 

Implementare CNI 

5 Asfaltare Drum De Legătură DN 15 – DS 172 și DS 575 

în Sat Racova, Comuna Racova, Județul Bacău 

Implementare Fonduri proprii 
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6 Achiziție tractor cu accesorii în vederea dotării 

parcului auto al UAT comuna Racova 

Implementare Fonduri proprii 

7 Construire stație reîncărcare vehicule electrice sat 

Racova, comuna Racova 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

8 Reabilitare, modernizare și extindere sediu Primărie 

în sat Racova, comuna Racova, județul Bacău. 

Implementare Fonduri proprii 

9 Reabilitare, modernizare Drum sătesc 466 și drum 

sătesc 548 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

10 Construire cămin cultural în sat Gura-Văii, comuna 

Racova 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

11 Reabilitare și modernizare cămin cultural în sat 

Racova, comuna Racova 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

12 Achiziție utilaj cu accesorii pentru lucrări Proiect 

finalizat 

Fonduri proprii 

13 Amenajarea unui loc de joacă în sat Racova, comuna 

Racova, județul Bacău 

Proiect 

finalizat 2014-2020 

Fundația There Des Homes 

UAT RĂCĂCIUNI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizare drumuri satesti, sat Gheorghe Doja in 

comuna Racaciuni, judetul Bacau 

- proiect in 

implementare(in curs 

de executie) 

PNDL II 

2 Modernizare Infrastructură Rutieră în Comuna 

Răcăciuni Județul Bacău 

- proiect in 

implementare(in curs 

de executie) 

AFIR IASI 

(FEADR 
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3 Modernizare, Renovare și Dotare Cămin Cultural „N. 

Stroe” Localitatea Răcăciuni, Comuna Răcăciuni, 

Județul Bacău 

- proiect in 

implementare(in curs 

de executie) 

AFIR IASI 

(FEADR 

4 Reabilitare si modernizare drum comunal DC 163, 

GHEORGHE-DOJA – CIUCANI, km 2+000 – 5+000, 

comuna Racaciuni, judetul Bacau 

Depus cerere 

finantare 

PNI ”ANGHEL SALIGNY” 

5 Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in 

sat Racaciuni, comuna Racaciuni, judetul Bacau. 

Depus cerere 

finantare 

PNI ”ANGHEL SALIGNY” 

6 Infiintare retea gaze naturale in comuna Racaciuni, 

jud. Bacau 

Pregatit pentru 

depunere 2022 

FDI 

7 Modernizare si eficientizare energetica Scoala nr. 1 

Racaciuni 

- Pregatit 

pentru depunere 

01.04.2022 

PNRR 

8 Statie de reincarcare pentru vehicule electrice, in 

comuna Racaciuni 

- idee de 

proiect 

AFM 

9 Constructii mini terenuri de sport in satele Fundu 

Racaciuni si Gheorghe Doja 

- idee de 

proiect 

PNRR 

10 Reabilitare si modernizare drum comunal DC 110 

Racaciuni – Fundu Racaciuni, comuna Racaciuni, 

judetul Bacau 

- idee de 

proiect 

- 

11 Înfiinţare sistem integrat de alimentare cu apă şi 

canalizare în satele comunei Racaciuni, jud. Bacau 

- idee de 

proiect 

AFM 

12 Modernizarea Sistemului De Iluminat Public Prin 

Creșterea Eficienței Energetice A Infrastructurii De 

- idee de 

proiect 

AFM 
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Iluminat Public În Comuna Răcăciuni, Din Județul -  

Bacău 

13 Piste de biciclisti în sat Racaciuni, com. Racaciuni  AFM 

14 Extindere  retea iluminat public pe stalpi Racaciuni proiect in 

implementare(in curs 

de executie) 

Buget local 

15 Infiintare retea apa si apa uzata sat Gheorghe Doja - proiect in 

implementare 

ADIB – Master plan 

16 Reabilitare zona calamitata Sat Gasteni, zona 

Berendesti, comuna Racaciuni, jud. Bacau 

- proiect in 

implementare 

CNI 

17 Modernizare drumuri satesti, Catun Dumbraveni si 

zona Siliste Racaciuni, com. Racaciuni, jud. Bacau 

- proiect 

finalizat in perioada 

2014-2020 

PNDL I 

18 Achizitie miniexcavator si accesorii, comuna 

Racaciuni, jud. Bacau 

- proiect 

finalizat in perioada 

2014-2020 

AFIR IASI 

(FEADR) 

UAT ROȘIORI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizare drumuri L 4,128 km Comuna Rosiori  proiect 90 % finalizat PNDL I 

2 Modernizare retea de drumuri locale in comuna 

Rosiori, judetul Bacau 

proiect 40 % executat PNDL II 

3 Modernizare drumuri locale Rosiori  proiect in 

implementare 

Anghel Saligny  



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 494 

 

4 Construire grup sanitar si CT (magazie lemne) Scoala 

Poieni  

proiect finalizat AFIR  

5 Reabilitare si Echipare scoala Cu cl I-VIII Rosiori  proiect in 

implementare 

OIPOR  

6 Construire si dotare camin cultural in satul Rosiori  Proiect in 

implementare 

CNI  

7 Alimentare gaz comuna Rosiori  idée de proiect --- 

UAT RĂCHITOASA 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Extindere  retea de joasa tensiune in zonele 

neelictrificate din satele Barcana si Rachitoasa  

Proiect in 

implementare 

Buget local  

2 Modernizarea  Drumurilor Comunale   si drumuri de 

interes local, in comuna Rachitoasa, judetul BACAU 

Proiect in 

implementare 

Buget local 

3 Alimentare cu gaze naturale in comuna Rachitoasa, 

judetul Bacau 

Idee de proiect Anghel Saligny 

4 Extinderea retelei de apa si canalizare in comuna 

Rachitoasa, judetul Bacau 

Proiect in 

implementare 

PNDL 

5 Construire sediu primarie, in comuna Rachitoasa, 

judetul Bacau 

Proiect in 

implementare 

Buget local 

6 Regularizarea paraului Zeletin Idee de proiect Buget local 

7 Construire camin cultural in comuna Rachitoasa, jud. 

Bacau 

Idee de proiect AFIR 

8 Achizitie autogreder multifunctional de mare tonaj Idee de proiect AFIR 

9 Construire dispensar medical Idee de proiect AFIR 
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10 Infiintare parc joaca copii Idee de proiect Buget local 

11 Alimentarea   cu energie din surse regenerabile  a 

cladirilor publice din comuna Rachitoasa 

Idee de proiect Mediu 

12 Modernizare (Asfaltare) Drum Comunal Dc 49 

Burdusaci – Haghiac – Oprisesti – Movilita - Dumbrava, 

Comuna Rachitoasa, Judetul Bacau 

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

PNDL 1 

13 Construire Scoala cu clasele I-VIII, Imprejmuire, 

desfiintare scoala si anexe in sat Burdusaci, comuna 

Rachitoasa, Judetul Bacau 

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

PNDL 1 

14 Construire Scoala Sat Dumbrava, Comuna Rachitoasa, 

Judetul Bacau 

Proiect in 

implementare 

PNDL 2 

15 Construlre Scoala, Sat Barcana, Comuna 

Rachitoasa, Judetul Bacau 

Proiect in 

implementare 

PNDL 2 

16 Extindere si modernizare retea de alimentare cu apa 

si retea ape uzate, statie epurare in sat Rachitoasa, 

Comuna Rachitoasa, Judetul Bacau 

Proiect in 

implementare 

PNDL 2 

17 Extindere retea electrica PTA Barcana, satul 

Barcana, Comuna Rachitoasa, Judetul Bacau   

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

Bugetul local 

UAT SASCUT 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Asfaltare drumuri in comuna Sascut, judetul Bacau Finalizat PNDL 1  

2 Modernizare baza sportiva Sascut Finalizat ORDONANTA 7/2006 

3 Modernizare sistem canalizare si infiintare statie de 

epurare in Sascut 

Finalizat ORDONANTA 7/2006 
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4 Alimentare cu apă Conțești  Finalizat PNDL (2010) 

5 Reabilitare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala 

Pancesti 

Finalizat PNDL  

6 Extindere retea distributie gaze natural presiune 

redusa Comuna Sascut  

Finalizat Bugetul local 

7 Modernizare si reabilitare camin cultural Pancesti, 

Comuna Sascut, judetul Bacau 

In curs de executie 

lucrari 

AFIR  

8 Modernizare drumuri de interes local in Comuna 

Sascut, judetul Bacau 

In curs de executie 

lucrari 

AFIR  

9 Construire poduri in comuna Sascut, judetul Bacau In curs de executie 

lucrari 

PNDL  

10 Construire teren de sport in sat Beresti, comuna 

Sascut, judetul Bacau 

In curs de executie 

lucrari 

Contract de finantare  

11 Modernizare drumuri de interes local in sat Beresti, 

comuna Sascut, judetul Bacau 

In curs de executie 

lucrari 

PNDL  

12 Modernizare sistem alimentare cu apa si infiintare 

retea de canalizare in Sat Sascut-Sat, Com Sascut, 

jud Bacau 

Se afla pe lista 

sinteza, conform 

adresa cu nr. 

22819/22.05.2021 

CNI 

13 Modernizare sistem alimentare cu apa si infiintare 

retea de canalizare in Pancesti, Com Sascut, jud 

Bacau 

Se afla pe lista 

sinteza, conform 

adresa cu nr. 

22823/22.05.2021 

CNI 
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14 Modernizare drumuri de interes local in Com Sascut, 

jud Bacau 

Se afla pe lista 

sinteza, conform 

adresa cu nr. 

20842/11.05.2021 

CNI 

15 Reabilitarea si Modernizarea infrastructurii rutiere 

afectate de calamitati in cursul anului 2019, in 

comuna Sascut, jud Bacau 

Se afla pe lista 

sinteza, conform 

adresa cu nr. 

19390/02.12.2019 

CNI 

16 Construire Piata Agroalimentara in sat Sascut, 

Comuna Sascut, judetul Bacau 

Selectata pe lista de 

sinteza (parcurs etapa 

I ) 

Depus La Compania Nationala 

De Investitii/Nr. 12952 Din 

19.11.2018 

17 Construire si dotare Camin Cultural in localitatea 

Sascut, comuna Sascut, judetul Bacau 

 Depus La Compania Nationala 

De Investitii/Nr.12900 Din 

16.11.2018 

18 Reabilitare si modernizarea sistemului de iluminat 

public Sascut 

 Inregistrat la MDRAP  cu 

nr.113.260/03.10.2018 

19 Extindere si modernizarea retelei de alimentare cu 

energie a sistemului de iluminat public 

 Inregistrat la MDRAP cu nr. 

36825/16.03.2017 

20 Infiintare distributie gaze naturale sat Beresti, 

comuna Sascut, judetul Bacau 

 Prospectare linie de 

finantare 

21 Infiintare distributie gaze naturale sat Contesti si 

Valea-Nacului, comuna Sascut, judetul Bacau 

 Prospectare linie de 

finantare 

22 Satii de reincarcare pentru vehicule electrice  Prospectare linie de 

finantare 
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23 Realizarea piste pentru biciclete si vehicule electrice  

usoare 

 Prospectare linie de 

finantare 

24 Elaborare/actualizare de PUG in format digital  Prospectare linie de 

finantare 

25 Reabilitarea ,modernizarea si dotarea cabinetelor 

medicale 

 Prospectare linie de 

finantare 

UAT SĂNDULENI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Amenajare grup sanitar în Scoala Sănduleni Finalizat Buget de stat 

2 Amenajare grup sanitar în Scoala Verșești Finalizat Buget de stat 

3 Amenajare grup sanitar în Scoala Coman Finalizat Buget de stat 

4 Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare ape 

uzate menajere în comuna Sănduleni, judeţul Bacău 

În curs de 

implementare 

Buget de stat 

5 Construire gradiniţă comuna Sănduleni, judeţul 

Bacău 

În curs de 

implementare 

Buget de stat 

6 Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Sănduleni, judeţul Bacău 

În curs de 

implementare 

Buget local 

7 Reabilitare Scoală Verşeşti, sat Verşeşti, comuna 

Sănduleni, judeţul Bacău 

Finalizat Buget de stat 

8 Construire punte peste râul Tazlău în punctul Tisa, 

comuna Sănduleni, județul Bacău 

Finalizat Buget local 

9 Alimentare cu apă a satelor aparţinatoare comunei 

Sănduleni (Sănduleni, Birzuleşti, Verşeşti, Coman 

În curs de 

implementare 

Buget de stat 
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10 Construire  Şcoala P+1E şi Centrală termică, comuna 

Sănduleni , judeţul Bacău 

Finalizat Buget local 

11 Continuarea modernizării drumurilor, rafacere DC 

174 sat Verșești, comuna Sănduleni, judeţul Bacău 

În curs de 

implementare 

Buget local 

12 Modernizare drum local satul Coman, sat Coman, 

comuna Sănduleni, judeţul Bacău 

Finalizat Buget de stat 

13 Construire Cămin Cultural sat Coman, comuna 

Sănduleni, județul Bacău 

Finalizat Buget local 

14 Înlocuire şarpantă şi învelitoare dispensar uman 

Sănduleni, comuna Sănduleni , judeţul Bacău 

Finalizat Buget local 

15 Modernizare drum Comunal DC 174 sat Verșești, 

comuna Sănduleni, județul Bacău 

Idee de proiect  

16 Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a 

gazelor naturale în vederea cereșterii nivelului de 

flexibilitate, siguranță, eficiență în operare precum 

și de integrare a activităților de transport, 

distribuție și consum final în comuna Sănduleni, 

județul Bacău 

Idee de proiect  

17 Modernizare drumuri , Punte auto și pietonală râul 

Tazlău, sat Mateiești, comuna Sănduleni, județul 

Bacău 

Idee de proiect  

18 Branșamente și racorduri în comuna Sănduleni, 

județul Bacău 

Idee de proiect  
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19 Reciclarea și reutilizarea deșeurilor pentru 

producerea energiei  

Idee de proiect  

UAT SAUCESTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Extindere Rețea De Alimentare Cu Apă Și Rețea De 

Canalizare În Satele Săucești, Bogdan Vodă Și 

Schineni, Comuna Săucești Județul Bacău”,   

Proiect în 

implementare 

M.L.P.D.A., PNDL II. 

 

2 Gradiniță Cu Program Normal – 2 Grupe  Proiect în 

implementare 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

3 Construire Sediu Primărie  Proiect în 

implementare 

C.N.I. 

4 Modernizare Drumuri Comunale  Proiect finalizat 

 

P.N.D.L. 

5 Inființare Rețea Distribuție Gaze Naturale In Comuna 

Săucești, Județul Bacău 

Idee de proiect Programul Național de 

investiții Anghel Saligny” 

6 Modernizare Drumuri In Comuna Săucești, Județul 

Bacău 

Idee de proiect Programul Național de 

investiții Anghel Saligny” 

7 Proiect Integrat Pentru Modernizarea Retelei De 

Canalizare Menajeră In Comuna Saucesti Si Serbesti 

Si Modernizarea Retelei De Alimentarecu Apă In 

Comuna Saucesti Si Extinderea Acesteia In Satul 

Serbești Comuna Săucești  Județul Vacău 

Idee de proiect Programul Național de 

investiții ”Anghel Saligny” 

8 Construire Piste De Biciclete  Idee de proiect PNRR 
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9 Elaborarea În Format G.I.S. A Documentelor De 

Amenajare A Teritoriului Și De Urbanism 

Idee de proiect PNRR 

10 Construire Si Dotare Dispensar Medical  In Localitatea 

Saucesti 

Idee de proiect COMPANIA NATIONALA DE 

INVESTITII 

11 Amenajare Piață Agroalimentară  Proiect în 

implementare 

A.F.I.R. 

12 Modernizarea Infrastructurii Școlare Proiect în 

implementare 

P.O.I.M. 

13 Modernizarea, Renovarea Și Dotarea Căminului 

Cultural În Localitatea Săucești, Comuna Săucești, 

Județul Bacău 

Proiect finalizat 

 

A.F.I.R. 

14 Înființare Și Dotare Centru Tip After School În 

Localitatea Săucești, Comuna Săucești, Județul 

Bacău” 

Proiect finalizat 

 

A.F.I.R. 

15 Informare Publică Și Platformă On Line  Proiect finalizat 

 

A.F.I.R. 

16 Internet Gratuit ”Wifi4eu ” Proiect finalizat 

 

FONDURI EUROPENE 

UAT SCORTENI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Dezvoltare retea inteligenta de distributie a gazelor 

naturale in comunele Magiresti, Ardeoani si Scorteni, 

judetul Bacau 

Urmeaza a fi depus pe 

PNI 
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2 Alimentare cu apa rece a Comunei Scorteni Depus pe CNI Fonduri guvernamentale si 

buget local 

3 Reabilitare drumuri de interes local in satele 

Scorteni, Floresti. Grigoreni, Bogdanesti si Serpeni, 

comuna Scorteni, judetul Bacau 

Depus pe CNI Fonduri guvernamentale si 

buget local 

4 Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna 

Scorțeni, județul Bacău 

Depus pe PNI Fonduri guvernamentale 

5 Reabilitare termica scoala sat Scorteni, comuna 

Scorteni, judetul Bacau 

Urmeaza a fi depus 

pe PNRR 

Fonduri europene 

6 Intocmire Plan urbanistic general Contracte prestari 

servicii semnate. 

Urmeaza a fi depus 

pe PNRR  

Fonduri europene 

7 Extindere Școala gimnaziala cu clasele I-VIII Scorteni Urmeaza a fi depus 

pe POR 

Fonduri europene si buget 

local 

8 Achizitionar microbuz scolar electric Urmeaza a fi depus 

pe PNRR 

Fonduri europene 

9 Construire camin cultural sat Scorteni, comuna 

Scorteni, judetul Bacau 

Depus pe CNI Fonduri guvernamentale 

10 Construire sediu Primarie, sat Scorteni, comuna 

Scorteni, judetul Bacau 

Depus pe CNI Fonduri guvernamentale 

11 Modernizare iluminat public eficient Contract de 

finantare de A.F.M. 

Fonduri guvernamentale 
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12 Construire gradinita in sat Scorteni, comuna 

Scorteni, judetul Bacau 

Stadiu fizic 65% - 

finantat prin POR 

Fonduri europene 

13 Construire teren de sport sat Floresti, comuna 

Scorteni, judetul Bacau 

In curs de realizare 

PTH 

Buget local 

14 R.E.N.N.S In curs de 

implementare 

Buget local 

UAT SECUIENI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Cresterea eficientei energetic a infrastructurii de 

iluminat public in comuna Secuieni 

in implementare fonduri nerambursabile –FONDUL 

DE MEDIU 

2 Construire sediu administratie publica locala in 

comuna Secuieni, judetul Bacau” 

in faza de obtinere a 

avizelor  

fonduri nerambursabile – C.N. I. 

3  Infiintare statie de reincarcare pentru vehicule 

electrice in comuna Secuieni, judetul Bacau 

in faza de obtinere a 

avizelor 

fonduri nerambursabile – FONDUL 

DE MEDIU 

4 Infiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere 

si a statiei de epurare in comuna Secuieni 

in implementare  fonduri nerambursabile – 

MDRAP 

5 Renovare integrata la scoala din satul Secuieni, 

comuna Secuieni 

in faza de obtinere a 

avizelor 

fonduri nerambursabile - PNRR 

6 Sistem supraveghere video pentru scoala 

Glodisoarele, comuna Secuieni 

finalizat 2022 fonduri proprii 

7 Teren sport scoala Secuieni-pregatire teren-

platforma betonata –imprejmuire 

in implementare fonduri proprii 

8 Alimentare cu apa sediu Primarie, Camin Cultural si 

Sala SporT   

finalizat 2021 fonduri proprii 
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9 Modernizarea infrastructurii rutiere din Comuna 

Secuieni” 

idee de proiect  fonduri neramburabile- 

Programul National de investitii 

“Anghel Saligny” 

UAT SOLONT 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Sistem Alimentare Cu Apa Satele Solont, Sarata, 

Comuna Solonț, Județul Bacău 

Idee de proiect Anghel Saligny 

2 Sistem Canalizare Cu Statie De Epurare Satele Solont, 

Sarata, Comuna Solonț, Județul Bacău 

Idee de proiect Anghel Saligny 

3 Construire pod peste pârâul Solonț (punct Scoala 

Sarata), amenajare intersectie pod cu DC 183 si 

drumuri locale, regularizare albie pârâul SAolonț, în 

satul Sarata, comuna Solonț 

Idee de proiect Anghel Saligny 

4 Inființare si extindere rețea gaze naturale Idee de proiect Programul Național de 

investiții „Anghel Saligny” 

5 Facilitarea dezvoltării și extinderea accesului la 

internet la nivelul întregii comune  

Idee de proiect PNDR 

6 Îmbunătățirea infrastructurii de drumuri comunale, 

amenajarea trotuarelor, amenajarea peisagistică a 

intersecțiilor, înființarea de spații cu destinația de 

parcare;  

Idee de proiect PNDR 

7 Diversificarea și eficientizarea transportului public în 

comun  

 

Idee de proiect PNDR 
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8 Modernizare, reabilitare a clădirilor și corpurilor de 

clădiri ale unităților școlare, dotare cu materiale și 

echipamente, inclusiv pentru adaptarea la 

învățământul la distanţă ca modalitate alternativă sau 

complementară de a face educație  

 

Idee de proiect PNDR 

9 Sprijinirea evenimentelor tradiționale reprezentative 

pentru comuna  

 

Idee de proiect PNDR 

10 Digitalizarea completă a sistemului de transmitere a 

documentelor în cadrul primăriei   

Idee de proiect PNDR 

11 Reabilitare drum comunal DC 184, sat Cucuieti, 

comuna Solont, judetul Bacau 

Proiect in 

implementare 

CNI 

12 Modernizarea sistemului de Iluminat public prin 

cresterea eficienței energetice a corpurilor de 

iluminat și prin gestionarea inteligenta a energiei 

electrice în infrastructura de iluminat public din 

comuna Solonț, județul Bacău 

Proiect in 

implementare 

AFM 

13 Modernizare Drum Comunal Dc 183 Și Drumuri Locale, 

Comuna Solonț, Județul Bacau 

Proiect finalizat in 

perioada 2014 - 2020 

PNDR 

14 Modernizare Drum Judetean Dj 117a, Intre Km 6+030-

7+880, L=1,75km, Comuna Solont , Judetul Bacau 

Proiect finalizat in 

perioada 2014 - 2020 

PNDR 

15 Pod Peste Paraul Cucuieti, Pe Drumul Comunal Dc 

184, In Comuna Solont, Judetul Bacau 

Proiect finalizat in 

perioada 2014 - 2020 

PNDL II 
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16 Modernizare Dc 183 – Dc 183a Pe O Lungime De 5,7 

Km Comuna Solonț, Județul Bacau 

Proiect finalizat in 

perioada 2014 - 2020 

PNDL 

UAT STEFAN CEL MARE 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Refacere si modernizare DC 113 sat Viisoara si pod 

peste paraul Radeana pe DC 122 sat Radeana, 

comuna Stefan cel Mare, judetul Bacau 

Finalizat 2015 FEADR 

2 Alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare 

pentru localitatile Radeana si Viisoara, Comuna 

Stefan cel Mare, judetul Bacau 

Finalizat 2015 Administratia Fondului 

pentru Mediu 

3 Amenajare teren de sport in sat Negoiesti, comuna 

Stefan cel Mare, judetul Bacau 

Finalizat 2015 FEADR 

4 Modernizare drum de exploatare Urluiac, sat 

Negoiesti comuna Stefan cel Mare, judetul Bacau 

Finalizat 2015 FEADR 

5 Corectie torent sat Bogdana, Comuna Stefan cel 

Mare, judetul Bacau 

Finalizat 2015 FEADR 

6 Achizitie utilaj ( buldoexcavator) pentru deszapezire 

si intretinerea drumurilor comunale si de interes 

local din  Comuna Stefan cel Mare, judetul Bacau 

Finalizat 2015 FEADR 

7 Modernizare drum comunal DC 122, Km 0+000-4+000, 

sat Radeana, Comuna Stefan cel Mare, jud Bacau 

Finalizat 2017 PNDL  

8 Modernizare drumuri de interes local in comuna 

Stefan Cel Mare, Judetul Bacau 

Finalizat 2020 FEADR 
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9 Construire gradinita cu program normal, sat 

Negoiesti, comuna Stefan Cel Mare, Judetul Bacau 

Finalizat 2020 FEADR 

10 Centru socio-medical, comuna Stefan Cel Mare, 

Judetul Bacau 

In derulare PNDL 

11 Infiintare sistem alimentare cu apa potabila in satul 

Radeana catun Romi, comuna Stefan Cel Mare, 

Judetul Bacau 

In derulare PNDL 

12 Modernizare si construire poduri si podete in satele 

Bogdana, Stefan Cel Mare si Negoiesti, comuna 

Stefan Cel Mare, Judetul Bacau 

Finalizat 2019 PNDL 

13 Reabilitare si extindere Scoala generala din sat 

Bogdana, comuna Stefan Cel Mare, Judetul Bacau 

Finalizat 2019 PNDL 

14 Amenajare trotuare in  comuna Stefan Cel Mare, 

Judetul Bacau 

Finalizat 2020 FEADR 

15 Reabilitare termica si modernizarea Scolii Gimnaziale 

Nr. 1 Negoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul 

Bacau 

Depusa cerere de 

finantare- 2021 

Faza P.TH. 

Administratia Fondului 

pentru Mediu 

16 Refacerea si reabilitarea drumurilor pentru 

eliminarea efectelor inundatiilor in Comuna Stefan 

cel Mare, judetul Bacau 

Avizat M.D.L.P.A Ministerul Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei 

Publice- Compania Nationala de 

Investitii- “CNI” S.A 

17 Infiintare retea de distributie gaze natural in comuna 

Stefan cel Mare, judetul Bacau 

Studiu de fezabilitate Programul „Anghel Saligny” 
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18 Modernizare si eficientizare sistem de iluminat 

public in Comuna Stefan cel Mare, judetul Bacau 

Cerere de finantare 

depusa 

Administratia Fondului 

pentru Mediu 

19 Modernizare drumuri comunale, satesti si de interes 

local in satele din comuna Stefan cel Mare 

Cerere de finantare 

depusa 

Programul Anghel Saligny” 

20 Sala de sport sat Radeana, comuna Stefan cel Mare, 

judetul Bacau 

Obiectiv introdus pe 

Lista de sinteza 

Ministerul Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei 

Publice- Compania Nationala de 

Investitii- “CNI” S.A 

21 Cresterea eficientei energetice si gestionarea 

inteligenta a energiei la Scoala din sat Gutinas, 

comuna Stefan cel Mare, judetul Bacau 

Idee de proiect  

 

P.N.R.R. 

 

22 Infiintare sistem de monitorizare video Idee de proiect P.N.R.R. 

23 Statii de incarcare pentru vehicule electrice Idee de proiect  P.N.R.R. 

24 Amenajare rampa pentru gunoi de grajd Idee de proiect P.N.R.R. 

UAT STRUGARI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Modernizare Drumuri De Exploatare Agricolă, Răchitiș 

(Dj 118)- Dn 11), Comuna Strugari, Județul Bacău 

Proiect fianlizat 

2014-2020 AFIR 

2 Imbunatatirea  Serviciilor  Locale  De  Baza  Prin  

Achizitia  Unei  Autoutilitare  In  Comuna  Strugari, 

Judetul Bacau 

Proiect fianlizat 

2014-2020 AFIR 

3 Achizitie Microbuz Scolar In Parteneriat Cu Fundatia 

Terre Des Hommes 

Proiect fianlizat 

2014-2020 BL 
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4 Alimentare Cu Apa Si Retea De Canalizare  In 

Comuna Strugari, Judetul Bacau 

Proiect in 

implementare PNDL II 

5 Construire Gradinita Petricica, Sat Petricica, Com 

Strugari 

Proiect in 

implementare PNDL II 

6 Restaurare, Reparatii, Construire Grup Sanitar Si 

Centrala Termica, Scoala Gimnaziala Petricica, 

Comuna Strugari, Jud. Bacau 

Proiect in 

implementare PNDL II 

7 Proiect PNRR Achizitionare microbus nepoluant in 

scopuri comunitare Idee de proiect PNRR 

8 Proiect PNRR: Reabilitare moderata sediul Primariei 

din Comuna Strugari Idee de proiect PNRR 

9 Proiect PNRR: Modernizare sistem de supraveghere 

video in comuna Strugari Idee de proiect PNRR 

10 Proiect AFM: Modernizare iluminat public in Comuna 

Strugari 

Proiect in 

implementare AFM 

11 Reabilitare scoala Rachitisu sat Rachitisu comuna 

Strugari 

Proiect in 

implementare AFM 

UAT TAMASI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Construire pavilion pentru activitati in aer liber, 

infiintare si dotare laboratoare Scoala Gimnaziala 

nr.1, Tamasi” 

In curs de executie P.O.R. 2014-2020 

2 Construire sala de sport scolara cu tribuna 180 

locuriin comuna Tamasi” 

Depus pentru 

includerea in 

M.D.R.A.P. – prin C.N.I. 
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programul de 

finantare 

3 Inființare rețea de distributie gaze naturale in ADI 

Siret gaz com Tamasi, Buhoci si Gioseni, jud. Bacau” 

In curs de 

implementare 

Programul National de 

Investitii “Anghel Sligny” 

aprobat prin O.U.G 95/2021 

4 Extindere retea de iluminat public in Comuna 

Tamasi, judetul Bacau zona Drogu”  

In curs de 

implementare 10% 

Budget local 

5 Extindere retea de iluminat public in localitatea 

Chetris si Tamasi, judetul Bacau 

In curs de 

implementare 10% 

Budget local 

6 Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apa si apa uzata  POIM 2014-2022 SMIS 56164” 

In curs de 

implementare 

POIM 

Bugetul local +Consiliul local 

CRAB 

7 Modernizare drumuri de interes local in Comuna 

Tamasi, Judetul Bacau 

Finalizat 2021 MDRAP + Bugetul local 

8 Construirea unei statii de reincarcare pentru 

vehicule electrice in localitatea Tamasi, Judetul 

Bacau 

PTH, SF. A.F.M. 

9 Modernizare  drumuri de interes local in Comuna 

Tamasi, Judetul Bacau 

Finalizat 

Octombrie 2020 

MDRAP + Bugetul local 

10 Imbunatatirea infrastructurii rutiere la scara mica – 

amenajare podete in comuna Tamasi, Judetul Bacau 

Finalizat 2021 Bugetul Local 

Agentia pentru Finantarea 

Investitiilor Rurale  1 Nord – Est 

(A.F.I.R) 
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11 Construire podet la centru de zi pentru persoane 

adulte cu dizabilitati din comuna Tamasi, Judetul 

Bacau 

In curs de 

implementare 

Budget local 

12 S.O.C.I.A.L. Solidarietate, Oportunitate, Comunitate 

Implicare, Administratie, Loialitate in comuna 

Tamasi, judetul Bacau 

Stadiul de 

implementare 

P.O.C.U.- 2014-2020 

13 Sanse egale pentru viata in comunitate POCU / cod 

SMIS 120548 

In curs de 

implementare 

POCU 

14 Dotare centru de zi pentru copiiin satul Chetris, 

Comuna tamasi, judetul Bacau” 

Finalizat septembrie 

2020 

FEADR + Bugetul local 

15 Amenajare si extindere Scoala Gimnaziala nr.1, Sat 

Tamasi, Comuna Tamasi, Judetul Bacau 

Finalizat Aprilie 2020 MDRAP + Bugetul local 

16 Casa praznicală în comuna Tamasi, judetul Bacau Finalizat August 2020 AFIR + Bugetul local 

17 Imprejmuire teren in localitatea Tamasi, judetul 

Bacau 

Finalizat August 2020 AFIR + Bugetul local 

18 Modernizare retea de iluminat public in comuna 

Tamasi, judetul Bacau 

Finalizat Decembrie 

2020 

PNDL + Bugetul local 

UAT TĂTĂRĂŞTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Construire loc  de joaca pentru copii sat Giurgeni Idee de proiect Buget local 

2 Reabilitare drum comunal DC99C Idee de proiect Buget local 

3 Infiintare sistem de canalizare comuna Tatarasti Idee de proiect Programul National de 

Investitii,,Anghel Saligny” 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 512 

 

4 Infiintare sistem inteligent de distributie gaze 

naturale 

Idee de proiect Programul National de 

Investitii ,,Anghel Saligny” 

5 Modernizare DC100 si drumuri locale Idee de proiect Programul National de 

Investitii ,,Anghel Saligny” 

6 Reabilitare corpuri scoala gimnaziala sat Cornii de 

Sus 

Proiect in 

implementare 

PNDL II 

7 Reabilitare si extindere gradinita cu program normal 

sat Cornii de Sus 

Proiect in 

implementare 

PNDL II 

8 Extindere retea de alimentare cu apa potabila sat 

Ungureni 

Proiect in 

implementare 

Buget local  

9 Construire  centru comunitar integrat sat Tatarasti Proiect in 

implementare 

POR 

10 Modernizare ilumint public ,comuna Tatarasti Proiect in 

implementare 

AFM 

11 Modernizare drum local sat Dragesti Proiect in 

implementare 

Buget local 

12 Modernizare DC 99A localitatea Cornii de Sus,DC 99A 

localitatea Giurgeni si drum local Dragesti 

Proiect finalizat PNDL I 

13 Alimentare cu apa sat Dragesti, comuna Tatarasti Proiect finalizat PNDL I 

14 Alimentare cu apa sat Giurgeni, comuna Tatarasti Proiect finalizat Buget local 

15 Alimentare cu apa sat Tatarasti, comuna Tatarasti Proiect finalizat PNDL I 

16 Imbracaminte bituminoasa usoara pe drum local ,sat 

Dragesti 

Proiect finalizat Buget local 

17 Modernizare drumuri satesti, sat Cornii de Sus Proiect finalizat Buget local 
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18 Alimentare cu apa sat Cornii de Jos Proiect finalizat Buget local 

19 Modernizare drumuri satesti in localitatea Giurgeni si 

localitatea Tatarasti 

Proiect finalizat Buget local 

20 Construire baza sportiva sat Tatarasti Proiect finalizat GAL 

UAT TÂRGU TROTUȘ 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Reabilitare drumuri locale afectate de inundatii în 

comuna Targu Trotus, judetul Bacau. 

In derulare C.N.I 

2 Modernizare poduri și podețe în comuna Târgu 

Trotus, județul Bacau 

In derulare P.N.D.L 

3 Reabilitare si modernizare DC 128 -str. George 

Bacovia si strazile Calea Crucii, Viitorului  si 

Prieteniei, sat Tuta 

In derulare Buget local 

4 Lucrari de infiintare racorduri la reteaua de 

canalizare menajera existenta din localitatea Tuta, 

comunaTg.Trotus,judetul Bacau 

In derulare Buget local 

5 Sistem de supraveghere video  stradal  in comuna 

Targu Trotus 

In derulare Buget local 

6 Construire camin cultural sat Targu Trotus, comuna 

Târgu Trotuş 

In derulare C.N.I 

7 Actualizare PUG şi RLU comuna Târgu Trotuş In derulare Buget local 

8 Înfiinţare  distribuţie gaze naturale în comuna Târgu 

Trotuş, judetul Bacau 

Proiect propus Buget local/Fonduri 

nerambursabile 
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9 Extindere retea apa/canalizare în comuna Târgu  

Trotuş, judetul Bacau 

Proiect propus Buget local/POIM 

10 Modernizare si extindere  iluminat public în comuna 

Târgu Trotuş 

Proiect propus A.F.M / Buget local  

11 Construire sală de sport cu tribună 180 de locuri în 

comuna Targu Trotuş, judeţul Bacău 

Proiect propus C.N.I 

12 Construire pod peste Râul Trotuş în  comuna Targu 

Trotuş, jud. Bacau 

Proiect propus P.N.I ,,Anghel Saligny”. 

13 Amenajare piste de biciclete in satul Târgu Trotuş, 

comuna Târgu Trotuş , judetul Bacău 

Proiect propus P.N.R.R/ Buget local 

14 Înfiinţare reţea staţii de reîncarcare pentru vehicule 

electrice în comuna Târgu Trotuş, jud.Bacău 

Proiect propus A.F.M/Buget local 

15 Construire sala de sport  Scoala Gimnazială  din  sat 

Târgu Trotuş, comuna Târgu Trotuş , judetul Bacău 

Proiect propus Buget local/Fonduri 

nerambursabile 

16 Reabilitare si modernizare str. Mihai Eminescu, 

str.A.I. Cuza,str.Primar Ghita Cernea,str.Alexandru 

Cel Bun ,str.Prof. Nica Romulus, str. George Bacovia 

- Prundisor, în sat Târgu Trotuş, comuna Târgu 

Trotuş, judetul Bacău 

Proiect propus Buget local 

17 Construire sens giratoriu in intersectia DJ112 cu 

DC128  sat Tuta, comuna Targu Trotus , judetul 

Bacau 

Proiect propus Buget local 

18 Amenajarea unor spatii de joaca pentru copii Proiect propus Buget local 
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19 Infiintare si amenajarea zonelor de agrement si de 

picnic.  

Proiect propus Buget local 

20 Infiintarea unui targ-obor pentru comercializarea 

produselor agroalimentare si a animalelor. 

Proiect propus Buget local 

21 Infiintare si amenajarea unui parc in comuna Targu 

Trotus. 

Proiect propus Buget local 

22 Modernizare drumuri de interes local in comuna 

Targu Trotus, judetul Bacau 

Proiect propus C.N.I 

23 Reabilitare si modernizare strazi si drumuri comunale 

afectate de inundatii in comuna Targu Trotus, judetul 

Bacau 

Proiect propus C.N.I 

UAT TRAIAN 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Reabilitare, modernizare și echipare școală, sat 

Traian, com. Traian  

În derulare Program Operațional 

Regional (P.O.R) 

2 Reabilitare termică și modernizare Școala Gimnazială 

Traian, com. Traian  

Proiect depus spre 

finanțare 

Administrația Fondului 

pentru Mediu (AFM) 

3 Anvelopare și dotare cu centrală termică cu emisii 

reduse CO2 Școala primară Bogdănești, sat 

Bogdănești. 

Idee de proiect Agenția pentru finanțarea 

Invesțițiilor Rurale (AFIR) 

4 Construire cămin cultural, sat Traian, comuna Traian  Proiect depus spre 

finanțare 

Compania Națională de 

Investiții (C.N.I) 

5 Reabilitare clădire Bibliotecă comunală și sală 

cămin, Traian 

Idee de proiect Fonduri proprii 
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6 Rețea de canalizare în sat Bogdănești, com. Traian Proiect depus spre 

finanțare 

Program Național de Investiții 

„Anghel Saligny” 

7 Realizare și dezvoltare  sistem de distribuție gaze 

naturale, în loc. Zăpodia, com. Traian 

Proiect depus spre 

finanțare 

Fonduri proprii 

8 Realizare și dezvoltare sistem distribuție gaze 

naturale, localitatea  Bogdănești, comuna Traian 

Proiect depus spre 

finanțare 

Program Național de Investiții 

„Anghel Saligny” 

9 Modernizare iluminat public, satele Traian și 

Zăpodia, com. Traian 

Idee de proiect Administrația Fondului 

pentru Mediu (AFM) 

10 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - 

puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice  

Idee de proiect Administrația Fondului 

pentru Mediu (AFM) 

11 Asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule 

electrice ușoare, la nivel local, loc. Traian, com. 

Traian  

Idee de proiect Planul Național de Redresare 

Și Reziliență (PNRR) 

12 Achiziție vehicul nepoluant - autobuz școlar electric  Idee de proiect Planul Național de Redresare 

Și Reziliență (PNRR) 

13 Rețea de canalizare sat Zăpodia și retehnologizare 

stație de epurare și pompare, sat Traian, com. 

Traian  

Idee de proiect Planul Național de Redresare 

Și Reziliență (PNRR) 

14 Modernizare drumuri comunale, loc. Bogdănești, 

com. Traian  

În derulare Compania Națională de 

Investiții (C.N.I) 

15 Modernizare drumuri de interes local, sat Hertioana, 

com. Traian  

Proiect depus spre 

finanțare 

Program Național de Investiții 

„Anghel Saligny” 

16 Modernizare - asfaltare drumuri Traian (Bicăi și Baza 

Sportivă) 

Idee de proiect Fonduri proprii 
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17 Schimbare bazin alimentare cu apă, sat Traian, 

comuna Traian 

Idee de proiect Fonduri proprii 

18 Piață agroalimentară Idee de proiect Agenția pentru finanțarea 

Invesțițiilor Rurale (AFIR) 

19 Proiect construire fosă septică, comuna Traian Idee de proiect Agenția pentru finanțarea 

Invesțițiilor Rurale (AFIR) 

20 Construire sală sport Idee de proiect Fonduri externe 

21 Extindere rețea alimentare cu apă, satele Hertioana 

de Jos și Hertioana Răzeși, com. Traian 

Proiect finalizat Fonduri proprii 

22 Extindere rețea alimentare cu apă+canalizare , sat 

Traian, com. Traian (str. Bicăzeni) 

Proiect finalizat Fonduri proprii 

23 Modernizare    drumuri comunale, loc.Traian, com. 

Traian  

Proiect finalizat Programul Național de 

Dezvoltare Locală (P.N.D.L) 

24 Reabilitare sediu primărie Traian Proiect finalizat Fonduri proprii 

UAT UNGURENI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Înființarea sistemului public de canalizare a apelor 

uzate în localitatea Ungureni, comuna Ungureni, 

județul Bacău 

In implementare  Fonduri guvernamentale 

PNDL 

2 Modernizare dispensar uman, sat Ungureni, comuna 

Ungureni, județul Bacău 

In implementare Fonduri guvernamentale 

PNDL 

3 Inființare  sistem de iluminat cu panouri solare 

fotovoltaice cu consum redus de energie în 

In implementare Fonduri, Europene PNDR 
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localitatile Bibiresti Nord, Bibiresti Sud, Garla Anei Si 

Botesti, Comuna Ungureni, judetul Bacau” 

4 Infiintarea sistemului public de alimentare cu apa in 

localitatea Bartasesti, com. Ungureni, jud.Bacau 

Infiintarea sistemului public de canalizare a apelor 

uzate in localitatea Bartasesti, com. Ungureni, 

jud.Bacau 

Depunere CF(cerere 

de finantare) 

Fonduri guvernamentale 

MDLPA, PNI 

5 Modernizare infrastructură  rutieră în comuna 

Ungureni, judetul Bacau 

Depunere CF(cerere 

de finantare) 

Fonduri guvernamentale 

MDLPA, PNI 

6 Infiintarea sistemului public de distributie a gazelor 

naturale, in comunele Ungureni, Parincea si  Filipeni, 

jud.Bacau, componente ale  A.D.I. Ungureni-Buhoci, 

Bacau, jud.Bacau” proiect integrat care contine 

investitia Infiintarea sistemului public de distributie 

a gazelor naturale, in com. Ungureni, jud.Bacau” 

Depunere CF(cerere 

de finantare) 

Fonduri guvernamentale 

MDLPA, PNI 

7 Construire cartier rezidential de locuinte in  comuna 

Ungureni, judetul Bacau” 

in promovare  

8 Infiintare sistem transmisie date de mare 

viteza(internet highspeed) in  comuna Ungureni, 

judetul Bacau” 

in promovare  

9 Modernizare, renovare si eficientizare energetica a 

caminului cultural sat Zlatari com. Ungureni, jud. 

Bacau  

Depunere CF(cerere 

de finantare) 

Fonduri 

Europene PNRR 
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10 Consolidare seismică si renovare termica moderată la 

Căminul cultural Viforeni 

Depunere CF(cerere 

de finantare) 

Fonduri 

Europene PNRR 

11 Consolidare seismică si renovare termica moderată la 

Centru multifunctional Viforeni (Imobil fosta 

primarie)", 

Depunere CF(cerere 

de finantare) 

Fonduri 

Europene PNRR 

12 Modernizare  drumuri comunale, in comunele 

Ungureni şi Buhoci, judeţul Bacău”( DC80 Viforeni-

Bijghir) 

in promovare Fonduri guvernamentale 

MDLPA, PNI 

13 Modernizare drum comunal DC93 comuna Ungureni, 

judetul Bacau 

In 

implementare 

Fonduri guvernamentale 

PNDL 

UAT URECHEŞTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Statie de epurare, retele colectoare, canalizare, 

localitatile Satu Nou, Cornatel, Lunca Dochiei, 

Urechesti si Slobozia, comuna Urechesti, judetul 

Bacau 

Proiect in 

implementare 

PNDL II 

2 Infiintare gaze naturale in comuna Urechesti, judetul 

Bacau 

Proiect in 

implementare 

ANGHEL SALIGNY 

3 Modernizarea sistemului de iluminat public prin 

cresterea eficientei energetic a corpurilor de 

iluminat si prin gestionarea inteligenta a energiei 

electrice in infrastructura de iluminat public 

Proiect finalizat  FOND DE MEDIU 

4 Modernizare drumuri in Comuna Urechesti Proiect in 

implementare 

ANGHEL SALIGNY 
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5 Sisteme fotovoltaice energie regenerabila Proiect in 

implementare 

PNRR 

6 Infiintare statii de reincarcare pentru vehicule 

electrice in Comuna Urechesti 

Proiect in 

implementare 

PNRR 

7 Modernizare sediu Primarie Proiect in 

implementare 

FOND DE MEDIU 

8 Extindere retea apa si foraj sisteme de alimentare 

apa in Comuna Urechesti 

Proiect in 

implementare 

AFIR-finantare europeana 

9 Construire sala sport Proiect in 

implementare 

CNI 

10 Dotari echipamente Scoli in Comuna Urechesti Proiect in 

implementare 

CNI 

UAT VALEA SEACĂ 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Reabilitare Și Modernizare Drumuri De Interes Local 

În Comuna Valea Seacă, Județul Bacău 

Evaluare Programul Anghel Saligni 

2 Eficientizarea Şi Modernizarea Iluminatului Public, 

Comuna Valea Seacă, Judeţul Bacău 

Realizat 90 % AFM 

3 Extindere Sistem De Canalizare Și Rețea Alimentare 

Cu Apă În Sat Cucova Și Sat Valea Seacă 

Întocm docum. POIM 

4 Infiintare Sistem De Distributie  Gaze Naturale In 

Comuna Valea Seaca, Judetul Bacau 

Întocm. doc. tehn. în 

vederea depunerii 

cererii de finanțare   

Programul Anghel Saligni 
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5 Extindere Spațiu De Școlarizare La Școala Gimnazială 

Nr.1 Valea Seacă, Comuna Valea Seacă, Județul 

Bacău 

Preg. licitație POR 

6 Cresterea Gradului De Participare A Elevilor Din 

Comuna Valea Seaca, La Procesul De Invatare On-

Line In Contextul Crizei Pandemice Create De 

Coronavirusul Sars-Cov-2 Prin Achizitionarea De 

Echipamente It 

Evaluare AFIR AFIR 

7 Extindere Sursă Sistem Alimentare Cu Apă 

Localitatea Valea Seacă Comuna Valea Seacă, 

Județul Bacău 

In curs de executie 

lucrari 

Buget local 

8 Împrejmuire Și Amenajare Teren La Centrul Social 

Valea Seacă 

Întocm docum. Buget local 

9 Amenajare Loc De Joacă Pentru Copii În Sat Valea 

Seacă 

Întocm docum. Buget local 

UAT VULTURENI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Alimentare cu apa și canalizare în sat Vultureni, 

comuna Vultureni 

Idee de proiect Fonduri 

nerambursabile/fonduri proprii 

2 Renovare Școala cu clasele I-IV din sat Ghilăvești 

comuna Vultureni 

Idee de proiect Fonduri 

nerambursabile/fonduri proprii 

3 Renovare Cămin Cultural în sat Godineștii de Jos 

comuna Vultureni 

Idee de proiect Fonduri 

nerambursabile/fonduri proprii 
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4 Renovare și dotare Centru de sanatate in sat 

Vultureni, comuna Vultureni, judetul Bacau 

Idee de proiect Fonduri proprii 

5 Echiparea laboratoarelor de informatică din unitățile 

de învățământ din comuna Vultureni 

Idee de proiect Fonduri 

nerambursabile/fonduri proprii 

6 Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de 

microbuze verzi 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

7 Identificare si consiliere sociala a persoanelor 

vulnerabile din comuna Vultureni 

Idee de proiect Fonduri nerambursabile 

8 Program ”Școală după școală” în Centrul Educațional 

de zi din sat Godineștii de Jos, comuna Vultureni 

Idee de proiect Fonduri 

nerambursabile/fonduri proprii 

9 Modernizare drumuri de interes local in comuna 

Vultureni 

Proiect in 

implementare 

Fonduri 

nerambursabile/fonduri proprii 

10 Modernizare drumuri de interes local in comuna 

Vultureni 

Proiect in 

implementare 

Fonduri 

nerambursabile/fonduri proprii 

11 Modernizare scoala cu clasele I-IV din sat Tomozia, 

comuna Vultureni 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Fonduri 

nerambursabile/fonduri proprii 

12 Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice 

in sat Vultureni comuna Vultureni 

Proiect finalizat în 

perioada 2014- 

2020 

Fonduri 

nerambursabile/fonduri proprii 

13 Grup sanitar Școala Godineștii de Jos, comuna 

Vultureni 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

Fonduri 

nerambursabile/fonduri proprii 

UAT ZEMEŞ 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 
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1 Escapada Zemes Parc In implementare Parteneriat Consiliul 

Județean Bacau 

2 Modernizare str. Canus și reconfigurare pârâu Canus, 

comuna Zemeș, județul Bacău 

In implementare Buget local 

3 Apărare mal Strada Mihai Eminescu In implementare Buget local 

4 RK DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat 

Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău 

In implementare Anghel Saligny 

5 Proiectare înființare rețea de alimentare cu apă 

potabilă (inclusiv branșamente, cu sursă proprie de 

apă și hidranți exteriori) și înființare rețea de 

canalizare menajeră cu micro stații de epurare în 

satul Bolătău din comuna Zemeș, județul Bacău 

In implementare CNI 

6 Construire bazin de înot in Comuna Zemes, județul 

Bacău 

In implementare CNI 

7 Construire sală de sport cu tribună 180 de locuri sat 

Zemeș, nr.18, comuna Zemeș, județul Bacău 

In implementare CNI 

8 “Construire centru medical multifuncțional sat 

Zemes, comuna Zemes, județul Bacau” 

In implementare CNI 

9 „Construire Dispensar Medical In Satul Bolătău 

Comuna Zemes, Județ Bacau” 

In implementare CNI 

10 Reabilitare modernizare și dotare Școala Ștefan cel 

Mare Zemeș 

In implementare POR Axa 10 

11 Amenajare trotuare în comuna Zemeș, județul Bacău Finalizat AFIR 
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12 Modernizare strada Schitului în sat Bolătău, Comuna 

Zemeș, Județul Bacău 

In implementare Buget local 

13 Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în 

Comuna Zemeș, Județul Bacău 

In implementare AFM 

14 Amenajare curte și teren  din comuna Zemeș, județul 

Bacău 

In implementare Buget local 

15 Creșterea eficienței energetice și gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirea Școlii Mihai 

Eminescu localitatea Zemeș, județul Bacău 

In implementare AFM 

16 Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

Comuna Zemeș 

In implementare AFM 

17 Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și 

trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A,  

comuna Zemeș, județul Bacău 

Finalizat Buget local 

UAT SĂRATA 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Asfaltare drumuri în comuna Sărata, județul Bacău  Finalizat 2020 PNDL II, Buget local 

2 Sală de educație fizică școlară, sat Sărata, comuna 

Sărata 

Finalizat 2021 CNI, Buget local 

3 Dotarea rețelei de iluminat în comuna Sărata, 

județul Bacău 

Finalizat 2021 AFIR, Buget local 

4 Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament 

Local de Urbanism al comunei Sărata 

Proiect în 

implementare 

Buget local 
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5 Modernizarea sistemului de iluminat public prin 

creșterea eficienței energetice a corpurilor de 

iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei 

electrice în infrastructura de iluminat public din 

comuna Sarata, judetul Bacau 

Proiect în 

implementare 

AFM, Buget local 

6 Construire unitate sanitară în comuna Sărata, județul 

Bacău 

Proiect în 

implementare 

PNDL II, Buget local 

7 Construire sediu primărie în comuna Sărata, județul 

Bacău 

Proiect în 

implementare 

CNI, Buget local 

8 Construire, amenajare și dotare creșă în comuna 

Sărata, județul Bacău 

În curs de obținere 

finanțare 

CNI, Buget local 

9 Construire sală de sport cu tribună 180 locuri în 

comuna Sărata, județul Bacău  

În curs de obținere 

finanțare 

CNI 

10 Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Sărata, județul Bacău 

În curs de obținere 

finanțare 

PNI Anghel Saligny, Buget local 

11 Reabilitare drumuri de interes local în comuna 

Sărata, județul Bacău 

În curs de obținere 

finanțare 

PNI Anghel Saligny, Buget local 

12 Înființare sistem de distribuție gaze naturale în 

comuna Sărata, județul Bacău 

În curs de obținere 

finanțare 

PNI Anghel Saligny, Buget local 

13 Asigurare infrastructură pentru transportul verde – 

puncte de reîncărcare vehicule electrice 

Idee de proiect PNRR, Buget local 

14 Achiziție microbuz electric Idee de proiect PNRR, Buget local 

UAT BUCIUMI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 
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fi1 Înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de 

canalizare și stație de epurare în Comuna Buciumi, 

Județul Bacău 

Proiect finalizat în 

17.12.2021 

A.F.I.R 

2 Dotare cămin cultural în sat Buciumi, Comuna 

Buciumi, Județul Bacău 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

A.F.I.R 

GAL – Valea Trotușului 

3 Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII 

localitatea Răcăuți, comuna Buciumi, Județul Bacău 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

P.O.R 

4 Extindere rețea alimentare cu apă în satele Buciumi 

și Răcăuți, Comuna Buciumi, Județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

PNDL II 

5 Extindere rețea de canalizare în satele Buciumi și 

Răcăuți, Comuna Buciumi, Județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

PNDL II 

6 Achiziționarea de costume populare pentru căminul 

cultural din sat Buciumi, comuna Buciumi, Județul 

Bacău 

Proiect în 

implementare 

A.F.I.R 

GAL – Valea Trotușului 

7 Dotare, mobilare centru integrare comunitar în 

Comuna Buciumi, Județul Bacău 

Proiect în 

implementare 

P.O.R 

8 Modernizarea sistemului de iuminat public prin 

creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public în comuna Buciumi, județul Bacău 

Idee de proiect A.F.M. 

Documentație întocmită 

pentru a fi depusă în luna Aprilie 

9 Înființare rețea distribuție gaze naturale în comuna 

Buciumi, Județul Bacău 

Idee de proiect P.N.I. – Anghel Saligny 

Documentație întocmită pentru 

a fi depusă în luna Aprilie 
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10 Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local 

în comuna Buciumi, județul Bacău 

Idee de proiect P.N.I. – Anghel Saligny Cerere 

de finațare nr. 127204 din 

20.10.2021 

UAT GIOSENI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Amenajare torenti si santuri Proiect finalizat 2020 Fonduri proprii 

2 Imbunatatirea serviciilor de agrement prin 

modernizare parc 

Proiect finalizat 2021 AFIR,F.proprii 

3 Reabilitare sediu administrativ Proiect finalizat 2017 Fonduri europene 

4 Extindere LEA 0,4 KV Proiect finalizat 2019 Fonduri proprii 

5 Modernizare drumuri de interes local Proiect finalizat 2021 P.N.D.L 

6 Construire monument al eroilor  Proiect finalizat 2020 Fonduri proprii 

7 Extindere sisteme de apa si canalizare Proiect finalizat 2021 Fonduri proprii 

8 WIFI 4 EU,internet gratuit in zone rurale Proiect finalizat 2021 Fonduri europene 

9 Cresterea gradului de utilizare a internetului prin 

achizitia de Echipamente /dispozitive electronice in 

com.Gioseni 

Proiect in 

implementare 

Fonduri europene 

10 Construire si dotare gradinita cu program 

prelungit, magazie si imprejmuire in com.Gioseni 

Proiect in 

implementare 

CNI 

11 Reabilitare Scoala gimnaziala cu clasele I-VIII 

„ION STRAT” 

Proiect in 

implementare 

CNI 

12 Reabilitare baza sportiva multifunctionala 

com,Gioseni 

Proiect in 

implementare 

PNRR 
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13 Reabilitare,extindere si schimbare destinatie corp 

(c2) in spatiu arhiva,biblioteca com.Gioseni 

Proiect in 

implementare 

PNRR 

14  Modernizare retea de drumuri de interes local in 

com.Gioseni 

Proiect in 

implementare 

PNI Anghel Saligny 

15 Infiintare retea de distributie gaze naturale in 

comunele: 

Tamasi,Buhoci si Gioseni,jud.Bacau 

Proiect in 

implementare 

Fonduri europene 

16 Extindere retea de iluminat public Idee de proiect Fonduri proprii 

17 Construire drum Gioseni-Galbeni-gara Valea Seaca Idee de proiect Fonduri europene 

18 Construire capele mortuare catolici si ortodocsi Proiect in 

implementare 

Fonduri proprii 

19 Construire locuri de joaca pentru copii  Idee de proiect GAL 

20  Modernizare drumuri de exploatare Idee de proiect PNDR 

UAT ODODEŞTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Amenajare teren de sport și imprejmuire Școala 

Gimnazială cu clasele I-VIII , Ciuturești, comuna 

Odobești, județul Bacău 

proiect in 

implementare 

PNDL 

2 Construcție teren de sport Tisa Silvestri proiect in 

implementare 

Buget local 

3 Modernizarea sistemului de iluminat public prin 

creșterea eficienței energetic a corpurilor de 

iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei 

proiect in 

implementare 

AFM 
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electrice in infrastructura de iluminat public din 

comuna Odobești, județul Bacău. 

4 Infiintarea sistemului de apa si canalizare in comuna 

Odobesti 

proiect in 

implementare 

PNDL 

5 Construire 2 poduri idee de proiect PNDL-Anghel Saligny 

6 Modernizare drumuri de interes local idee de proiect PNDL,  Anghel Saligny 

7 Cresterea eficienței energetice a clădirii Școlii 

Gimnaziale din satul Tisa Silvestri, comuna Odobești 

idee de proiect AFM 

8 Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice Proiect finalizat AFIR 

UAT PRĂJEŞTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Reabilitarea muzeului “Paul Țarălungă” din Comuna 

Prăjești, județul Bacău 
Idee de proiect PNRR 

2 Reabilitarea sediului primariei din Comuna Prajesti, 

judetul Bacau 
Idee de proiect PNRR 

3 Înființare stații de reîncărcare pentru vehicule 

electrice în comuna Prajesti din județul Bacau 
Idee de proiect AFM 

4 Sala de sport sat Prajesti, comuna Prajesti, judetul 

Bacau 
Idee de proiect CNI 

5 Reabilitare drumuri comunale în Comuna Prajesti, 

județul Bacău 
Idee de proiect PNI Anghel Saligny 

6 Amenajare piste pentru biciclete în Comuna Prajesti, 

judetul Bacau 
Idee de proiect PNI Anghel Saligny 
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7 Modernizare drumuri de interes local, Comuna 

Prajesti, judetul Bacau 
Idee de proiect PNI Anghel Saligny 

8 Înființare sistem de alimentare si distribuție gaze 

naturale în Comuna Negri, Comuna Prajești și 

Comuna Dămienești, județul Bacău 

Idee de proiect PNI Anghel Saligny 

9 Eficientizarea si modernizarea iluminatului public, 

comuna Prajesti, judetul Bacau 

proiect in 

implementare 
AFM 

10 Modernizare si dotare gradinita in sat Prajesti, 

comuna Prajesti, județul Bacău 

proiect in 

implementare 
PNDL 

11 

Centru vocational Colinele Tutovei 

proiect in 

implementare 
AFIR 

12 Construire pod peste Pârâul Recea, comuna Prăjești, 

județul Bacău 

proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 
PNDL 

13 Modernizare și extindere sistem de alimentare cu 

apă în localitatea Prăjești, comuna Prăjești, județul 

Bacău 

proiect in 

implementare 
PNDL 

14 WiFiEU Promovarea conectivității la internet în 

comunitățile locale, în comuna Prăjești 

proiect in 

implementare 
Comisia Europeana 

15 Regularizare si amenajare pârâu Recea, DJ-Siret, în 

comuna Prăjeşti, jud. Bacău 
Idee de proiect   

16 Realizarea unui pod modern peste Siret la nivelul 

limitei între Comuna Prăjeși și Comuna Săucești 
Idee de proiect   

17 Montarea de panouri fotovoltaice pe cladirile 

publice 
Idee de proiect   
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18 Crearea unui parc fotovoltaic la nivelul comunității Idee de proiect   

19 Crearea unui parc eolian la nivelul comunității Idee de proiect   

20 Dotarea pentru intervenţii în cazul situaţiilor de 

urgenţă cu autospecială și echipamente specifice PSI 
Idee de proiect   

UAT ITEȘTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin 

Cultural sat Itești 

In implementare C.N.I. 

2 Modernizare drumuri de interes local în comuna Itești 

(satele Itești și Ciumași) 

În implementare MDLPA 

PNDL II 

3 Sursă de apă și împrejmuire, sat Itești În implementare Buget local 

4 Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în 

comuna Itești  

În implementare AFM 

5 Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de 

cadastrare, parcelare și atribuire a titlurilor de 

proprietate în comuna Itești 

În implementare Programul Național de 

cadastru și carte funciară 2015-

2023 

6 Inființare rețea distribuție gaze naturale în comuna 

Itești  

Idee de proiect Programul Național de Investiții  

,,Anghel Saligny”, PNRR 

7 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri în 

comuna Itești 

Idee de proiect Programul Național de Investiții  

,,Anghel Saligny” 

8 Inființare rețea de canalizare și stație de epurare în 

comuna Itești 

Idee de proiect POIM 

9 Realizare de trotuare, șanțuri laterale, rigole de 

scurgere a apelor pluviale 

Idee de proiect PNRR Buget local 
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10 Implementare sisteme de supraveghere video, 

mijloace de semnalizare luminoasă și indicatoare 

stradale 

Idee de proiect Fonduri guvernamentale 

Buget local 

11 Modernizarea stațiilor de transport existente Idee de proiect Fonduri guvernamentale 

Buget local 

12 Înființarea unui sistem de colectare și valorificare a 

produselor agricole/zootehnice la nivel local 

Idee de proiect Fonduri guvernamentale 

Buget local 

13 Construirea unui centru tip after school Idee de proiect CNI, Subprogramul ,, Unități și 

instituții de învățământ de stat” 

14 Înființare și modernizare dispensare medicale și 

dotarea cu aparatura necesară 

Idee de proiect Investiții în infrastructură și 

servicii 

15 Reabilitarea termică a clădirilor publice Idee de proiect AFM 

16 Dotare microbuze electrice și stație de încărcare Idee de proiect AFM, Foduri nerambursabileA 

17 Amenajare teren de sport multifuncțional in sat 

Itești 

Idee de proiect Fonduri guvernamentale, CNI 

18 Înființare zone de agrement in satele Itești și 

Dumbrava 

Idee de proiect Fonduri guvernamentale, Buget 

local 

19 Inființare, construire parcuri de joacă pentru copii 

ăn comuna Itești 

Idee de proiect Fonduri guvernamentale, Buget 

local 

20 Extindere rețea de alimenatre cu apă din localitatea 

Itești în localitatea Dumbrava 

Proiect finalizat în 

perioada 2014-2020 

OG 28 

UAT PODU TURCULUI 

Nr. 

crt 
Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 
 www.poca.ro 533 

 

1 Extindere retea canalizare si repunere in functiune 

statie de epurare in comuna Podu Turcului, judetul 

Bacau 

Proiect finalizat in 

perioada 2014-2020 

MLPDA PNDL II 

2 Modernizare drumuri de interes local in comuna Podu 

Turcului, judetul Bacau 

Project in 

implementare 

AFIR 

3 Infiintare gradinita In localitatea Podu Turcului, 

comuna Podii Turcului, judetul Bacau 

Project in 

implementare 

AFIR 

4 Achizitionarea de utilaje Si echipamente pentru 

serviciile publice de gospodarire comunala si 

intretinerea spatiilor verzi din comuna Podu Turcului 

judetul Bacau 

Project finalizat in 

perioada 2014-2020 

AFIR 

5 Dotarea caminului cultural din localitatea Podu 

Turcului, judetul Bacau cu echipamente specifice 

Proiect in 

implementare 

AFIR 

6 Lucrari pentru cresterea eficientei energetice a 

cladirilor sediului primariei Podu Turcului, judetul 

Bacau 

Idee de proiect  

7 Amenajare drumuri de exploatare agricola in 

comuna Podu Turcului, judetul Bacau 

Idee de proiect AFIR 

8 Construire scoala 4 clase in localitatea Podu Turcului, 

comuna Podu Turcului, judetul Bacau 

Proiect in 

implementare 

MLPDA PNDL II 

9 Infiintare dispensar in comuna Podu Turcului, judetul 

Bacau 

Project in 

implementare 

MLPDA PNDL II 

10 Modernizarea sistemului de iluminat stradal in comuna 

Podu Turcului, judetul Bacau 

Proiect in 

implementare 

AFM 
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11 Modernizare drumuri de interes local in sat Podu 

Turcului, comuna Podu Turcului, judetul Bacau 

Idee de proiect Programul national de investitii 

„Anghel Saligny" 

12 Sistem alimentare apa in satele Cabesti, Plopu, Sarbi, 

Lehancea si Balanesti din corn Podu Turcului 

Idee de proiect Programul national de investitii 

„Anghel Saligny" 

13 Sistem de canalizare in satele Cabesti, Plopu, Sarbi, 

Lehancea si Balanesti din comuna Podu Turcului 

Idee de project Programul national de investitii 

„Anghel Saligny" 

14 Infiintare sistem distributie gaze naturale in Satele 

Lehancea, Cabesti Plopu si Sirbi apartinatoare comunei 

Podu Turcului, judetul Bacau- extindere serviciului de 

concesiune 

Idee de proiect  

15 Construire camin cultural in satul Podu 

Turcului,comuna Podu Turcului, judetul Bacau” 

Idee de proiect  

UAT COMUNA STĂNILEȘTI 

Nr. crt Titlu proiect Stadiu proiect Sursă finanțare 

1 Lucrari in continuare pentru finalizarea lucrarilor In 

obiectivul de investitii — Construire Camin cultural 

Slobozia 

În implementare 

425.379,80 lei 

Buget local 

2 Construire pod din beton armat in sat Stanisesti peste 

paraul Dobrotfor com.Stanisesti, jud. Bacau 

În implementare 

701.083,45 lei 

PNDL 

3 Construire podete din beton peste paraul Dobrotfor, 

peste torent pe DC 54 si in sat Craiesti, corn. 

Stanisesti, jud. Bacau 

În implementare 

763.104,50 lei 

PNDL 

4 Construire gradinita si dotari in sat Slobozia Noun, 

corn. Stanisesti, jud. Bacau 

În implementare 

1.409.357,47 lei 
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5 CONSTRUIRE si dotare gradinita Sat Slobozia, Comuna 

Stanisesti, Jud. Bacau 

În implementare 

1.334.765,94 lei 

 

6 Statii fotovoltaice Proiect în viitor 

500.000 lei 

AFM 2020 

7 Achizitie microbuze si statii electrice incarcare Proiect în viitor 

300.000 euro 

 

8 Reabilitare drum comunal Slobozia Noua - Antohesti Proiect în viitor 

2.000.000 euro 

 

9 Apa si canal Proiect în viitor 

2.000.000 euro 

 

10 Aductiune gaz Proiect în viitor 

5.250.000 euro 

 

11 Reabilitare termica Primarie Proiect în viitor 

100.000 euro 

Program național 
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Link-uri: 

http://www.CJbacau.ro/  

https://bacau.insse.ro/  

http://www.CJbacau.ro/fisiere/attach/2561_341_Cap.4__Obiective_nationale_s

i_judetene.pdf  

http://cnp.ro/ro/prognoze  

www.mmediu.ro; 

http://ogp.gov.ro/planul-national/; 

http://data.gov.ro/. 
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