AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018

Sinteză
Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău este instituţie publică de interes local, cu personalitate
juridică proprie, ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Obiectul de activitate al ADL Bacău îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe,
activităţi profesionale, ce contribuie la dezvoltarea economico-socială a Municipiului Bacău.
Principalele activităţi desfăşurate şi/sau obiective atinse de ADL Bacău, conform Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare (ROF) aprobat de Consiliul Local al Municipiului Bacău, sunt:
1. Iniţierea de programe care să asigure soluţionarea unor probleme economico-sociale în
interesul colectivităţilor locale;
2. Elaborarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a municipiului şi
de îmbunătăţire a infrastructurii publice şi identificarea căilor şi mijloacelor pentru realizarea
acestora;
3. Sprijinirea procesului de implementare a programelor de dezvoltare a comunităţii locale;
4. Sprijinirea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinzătorilor persoane fizice;
5. Stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin;
6. Promovarea imaginii şi a oportunităţilor de afaceri şi cooperare la nivel local şi identificarea
surselor pentru valorificarea potenţialului economic local;
7. Stimularea creării şi implementării mecanismelor parteneriatului public-privat;
8. ADL - interfaţă între Administraţia Publică Locală şi sectorul privat.
Agenţia de Dezvoltare Locală (ADL) Bacău a fost înfiinţată la data de 1 noiembrie 2005,
conform HCL nr. 272 din 29.09.2005, iar activitatea organizaţiei a demarat de la 1 ianuarie 2006,
conform Dispoziţiei privind aducerea la îndeplinire a HCL 323 din 30.11.2005.

Principalele activităţi ale instituţiei, derulate în conformitate cu ROF
 Implementarea/inițierea de proiecte prin care sunt atrase în mod direct investiţii şi servicii;
 Iniţierea de parteneriate, proiecte şi programe, menite să vină în sprijinul comunităţii
băcăuane;
 Activităţi de promovare a oraşului, la nivel regional, naţional şi internaţional;
 Organizarea în municipiul Bacău, în perioada 16-22 septembrie 2018, a celei de-a XVII-a
ediţii la nivel european și a IV-a la nivel local a „Săptămânii Europene a
Mobilităţii” (European Mobility Week), o campanie anuală privind mobilitatea urbană
durabilă, organizată cu sprijinul Comisiei Europene.
 Participarea a doi angajaţi ai ADL în echipa de procesare a cererilor privind acordarea
ajutoarelor de încălzire pentru iarna 2018-2019, conform OUG nr.70/2011, cu modificările şi

1







completările ulterioare şi H.G nr. 778/2013. Au fost verificate şi procesate în format
electronic aproximativ 4.000 de cereri;
Dezvoltarea de idei de proiecte în colaborare cu Primăria Municipiului Bacău pentru
accesarea Instrumentelor Structurale, respectiv a fondurilor europene post-aderare, pentru
finanţarea unor nevoi prioritare ale comunităţii;
Participarea angajaţilor ADL la conferinţe, seminarii, cursuri de instruire şi de pregătire
profesională, dezbateri publice de interes local;
Colaborări cu Autorităţi de Management şi Organismele Intermediare, pentru proiectele cu
finanţare europeană implementate;
Gestionarea a 3 platforme web: adlbacau.ro, laculbacau.info, turismcultural.ro

Implementarea/inițierea de proiecte
Proiecte cu finanţare externă:
1.„Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței și
calității”, cod SIPOCA 96
Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar și Asociația „PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare
Durabilă”, implementează proiectul „Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea
managementului performanței și calității”, cod SIPOCA 96, contractul de finanțare fiind semnat în
data de 29.03.2018. Proiectul se desfășoară prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
2014-2020, Axa Prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente,
Obiectiv Specific 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
Valoarea totală a proiectului este de 424.838,97 RON, din care 357.519,40 RON reprezintă
valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 58.822,79 RON reprezintă valoarea
eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar suma de 8.496,78 RON reprezintă componenta
de cofinanțare eligibilă prin contribuția beneficiarului și partenerului.
Obiectivul general al proiectului, care se derulează pe o perioadă de 16 luni, îl constitue
introducerea/extinderea de sisteme, instrumente și procese de managementul calității și
performanței, precum ISO 9001:2015 și CAF, la nivelul Municipiului Bacău, a serviciilor
descentralizate și subordonate, prin îmbunătățirea durabilă a eficacității managementului la nivel
local, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici din
cadrul Primăriei. Pregătirea corespunzătoare a grupului țintă va sprijini activitățile de dezvoltare și
de susținere a unui management performant, prin dezvoltarea practicilor de management și prin
consolidarea unei capacități susținute de formare pentru administrația publică din Municipiul
Bacău.
Obiectivele Specifice ale proiectului sunt:
O.S. 1: Extinderea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului
Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate.
O.S. 2: Introducerea și implementarea unui sistem de management al calității și performanței CAF la
nivelul Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate.
O.S. 3: Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor a 68 de persoane din personalul Municipiului Bacău,
serviciilor descentralizate și subordonate, pentru asigurarea managementului calității și performanței
la nivel local.
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Activitățile proiectului se derulează pentru un grup țintă compus din 68 de persoane, personal din
autoritățile și instituțiile publice locale, respectiv personal de conducere și de execuție din cadrul
instituției publice a Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate, precum și aleși
locali (ex. consilieri locali, primar, viceprimar, etc.).





Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:
un sistem de management al calității ISO 9001:2015 recertificat la nivelul Municipiului Bacău, a
serviciilor descentralizate și subordonate ;
un instrument de management al calității și performanței CAF menținut în Municipiul Bacău și în
cadrul serviciilor descentralizate și subordonate ;
cunoștințe și abilități în domeniul managementului calității îmbunătățite pentru un număr de 68 de
persoane din aparatul de lucru al Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate.

2. „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si frontoffice ca masură de simplificare administrativa și optimizare a furnizării serviciilor
pentru cetățeni, la nivelul Municipiului Bacau”, cod SIPOCA 571
Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Implementarea unei platforme
informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și
optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni, la nivelul Municipiului Bacău”. Apel:
POCA/350/2/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
Valoarea totală a proiectului este de 2.814.717,57 RON, din care 2.323.727,93 RON reprezintă
valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 355.393,68 RON reprezintă valoarea
eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar suma de 54.675,96 RON reprezintă componenta de
cofinanțare eligibilă prin contribuția beneficiarului.
Obiectivul general al proiectului, care se derulează pe o perioadă de 27 luni, îl constituie
creșterea eficienței administrative a Primăriei Municipiului Bacău prin implementarea unor sisteme
informatice inovative - ca măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni și mediul de
afaceri.
Prin acest proiect se urmărește: implementarea unor sisteme informatice pentru dezvoltarea și
creșterea gradului de eficiență a serviciilor online furnizate cître cetățeni, inclusiv prin digitalizarea
arhivei la nivelul Primăriei Municipiului Bacău, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific
2.1 al POCA "Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP".
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Optimizarea activităților interne ale funcționarilor, prin implementarea unei platforme integrate
de management al activităților și al înregistrărilor, inclusiv prin digitalizarea și gestiunea
electronică a arhivei Primăriei Municipiului Bacău.
 Implementarea unei platforme de tip portal pentru servicii care să fie furnizate online către
cetățeni.
 Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor personalului primăriei pentru utilizarea sistemelor
informatice dezvoltate prin proiect și pentru gestionarea documentelor electronice.
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de personalul din cadrul UAT Municipiul Bacău care va
utiliza/administra aplicațiile dezvoltate prin proiect.
Din analiza efectuață, a rezultat că numărul persoanelor din grupul țintă este de 40 de persoane.
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În afara grupului țintă, care va fi afectat direct de implementarea proiectului, vor exista și beneficiari
indirecți, reprezentați de cetățenii și mediul de afaceri din municipiul Bacău.
Principalele rezultate ale implementării proiectului sunt:
 Platforma informatică front-office de tip „portal” pentru asigurarea accesului online la serviciile
gestionate exclusiv de municipiu, și componenta de hartă geospațială, achiziționate,
configurate și implementate
 Platforma informatică back-office configurată, implementată și integrată cu platforma portal
front-office
 Servicii electronice configurate în portalul Primăriei și accesibile beneficiarilor serviciilor
administrației locale, ca alternativă la furnizarea tradițională prin ghiseu
 Arhiva electronică de documente constituită și accesibilă
 Personal instruit din cadrul Municipiului Bacău în utilizarea/administrarea sistemelor
dezvoltate prin proiect.
 După implementarea proiectului se va putea realiza o furnizare mai eficienta a serviciilor
către cetățeni/ mediul de afaceri, va crește calitatea actului administrativ și gradul de
satisfacție al cetățenilor municipiului Bacău.

3.TechRevolution
Municipiul Bacău, prin intermediul Agenției de Dezvoltare Locală, a fost acceptat pentru a
intra în proiectul TechRevolution, finanțat prin programul URBACT III, alături de partenerii din
Nyiregyhaza (HU), Piraeus (GR) și Schiedam (NL). Activităţile referitoare la proiectul
TechRevolution vor fi realizate în perioada 4 decembrie 2018 - 4 decembrie 2020.
Buna practică ce urmează să fie adaptată și reutilizată în rețeaua de transfer
TechRevolution este modelul de succes folosit de Barnsley Metropolitan Borough Council - UK
(Primăria municipiului Barnsley) în ceea ce privește serviciile de asistență în afaceri - Enterprising
Barnsley și dezvoltarea unui hub tehnologic - Digital Media Centre.
 REȚELELE DE TRANSFER reprezintă unul dintre cele trei tipuri de rețele dezvoltate în
cadrul programului URBACT III, alături de reţele pentru planificarea acţiunilor și reţele de
implementare. Fiecare rețea de transfer este compusă inițial din 3 orașe, care parcurg o
primă etapă de lucru de 6 luni, urmând ca în această perioadă să primească resurse
pentru extinderea rețelei, prin identificarea partenerilor relevanți. Comitetul de Monitorizare
URBACT a aprobat, în data de 4 aprilie 2018, 23 de rețele de transfer care includ 75 de
orașe europene partenere.
Scopul aderării la acest proiect este îmbunătăţirea calităţii procesului de planificare şi
implementare a planurilor urbane integrate şi învăţarea celor mai bune practici de management al
incubatorului de afaceri HUB PENTRU TINERET – Cinema ORIZONT.
Obiectivele specifice ale proiectului - Axa Prioritară 1 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane
Durabile sunt:
• Îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile și practicile pentru dezvoltarea
urbană durabilă într-o manieră integrată și participativă;

Îmbunătățirea modului în care sunt elaborate strategiile de dezvoltare urbană și planurile
de acțiune în orașe;
 Îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă;
 Creșterea accesului profesioniștilor în domeniu și al actorilor implicați în luarea deciziilor la
toate nivelurile (UE, național, regional și local) la cunoștințe și know-how din cadrul

4

URBACT privind toate aspectele legate dezvoltarea urbană în scopul îmbunătățirii politicilor
de dezvoltare urbană.
Valoarea totală a proiectului este de 599.933,50 euro, iar bugetul alocat Agenţiei de
Dezvoltare Locală Bacău este de 48.440,00 euro.
Pentru regiunea Nord-Est din România, cota procentuală de finanțare este de 85% (41.174
euro), iar 15% (7.266 euro) reprezentând cofinanţarea publică de la bugetul de stat va fi susţinută
astfel:
- 13% (6.297,20 euro) – Ministerul Fondurilor Europene,
- 2% (968,80 euro) - buget local.
 URBACT III se află în poziția de a utiliza resurse și cunoștințe pentru a consolida
capacitatea orașelor de a formula strategii și acțiuni integrate pentru dezvoltarea urbană pe
obiectivele tematice ce corespund provocărilor lor.
 URBACT nu investește direct în dezvoltarea urbană (construcția de drumuri sau parcuri
tehnologice). Programul facilitează schimbul și învățarea între reprezentanții aleși, ofițeri și
alți actori cheie, contribuind la îmbunătățirea calității procesului de planificare și
implementare a planurilor urbane integrate și a programelor naționale prin învățarea,
privind politicile de dezvoltare urbană durabilă, prin înființarea Grupurilor Locale de Sprijin
și formularea de către acestea a Planurilor Locale de Acțiune. URBACT are ca țintă un
impact indirect asupra implementării programelor operaționale naționale.

4. Elaborarea documentaţiei necesare achiziţiei serviciilor pentru elaborarea
documentaţiilor tehnico-economice faza SF și a cererilor de finanţare pentru cele 9
obiective/proiecte prevăzute ȋn Documentul Justificativ pentru finanţare prin
Fonduri Structurale şi de Investiţii Europene (DJ FESI) şi finanţate prin Axa
prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 din POR 2014-2020 (caiet de sarcini, referat de
necesitate, stabilirea valorii estimative a contractuluI), după cum urmează:
 Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public
local şi a deplasărilor cu bicicleta;
 Modernizarea staţiilor de transport public;
 Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport;
 Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala
Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR);
 Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de Înot Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului şi sportului);
 Traseu pentru biciclete - semicircular – Mioriţei;
 (Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zonă rezidențială”
(“home-zone”);
 Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru – Șerbănești;
 Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement Letea Veche (Traseu de agrement).
De asemenea s-a participat la şedinţele de evaluare a ofertelor tehnice şi financiare depuse
de FIP Consulting şi Search Corporation.
După desemnarea firmei câştigătoare, FIP Consulting Oneşti, s-a participat la şedinţele de
lucru împreună cu reprezentanţi ai altor birouri/departamente din cadrul Primăriei Bacău şi
reprezentanţi ai firmelor de utilităţi din municipiul Bacău: Delgaz Grid S.A., CRAB S.A.,
Thermoenergy Group.
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5. Elaborarea documentaţiei necesare pentru atribuirea contractului de servicii de
consultanţă pentru Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor - “Hub
pentru tineret” (caiet de sarcini, referat de necesitate, stabilirea valorii estimative a
contractuluI).
Ȋn Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) este specificat unul dintre obiectivele
viziunii până ȋn anul 2030: “Municipiul Bacău - competitiv”. Pentru atingerea acestui deziderat este
esențială dezvoltarea de programe şi proiecte pentru stimularea şi susținerea cercetării, dezvoltării
și inovării (CDI).
Având ȋn vedere cele de mai sus şi oportunitatea finanţării prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020 (Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,
Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri), Municipiul Bacău va reabilita şi transforma fostul cinematograf “Orizont”
ȋntr-un incubator de afaceri.
Incubatorul de afaceri va avea rolul de a sprijini dezvoltarea afacerilor aflate la început de
activitate, firmele selectate fiind găzduite pe o perioadă determinată de timp (ciclul de incubare),
interval în care vor beneficia de suport financiar, servicii de consultanţă şi spaţii pentru birouri.
Alături de sprijinul logistic necesar demarării activității, incubatorul va oferi un mediu prielnic
dezvoltării afacerilor, prin facilitarea activităţilor de networking, a transferului de know-how şi prin
acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate.
După depunerea cererii de finanţare s-au întocmit şi transmis către ADR NE clarificările
solicitate. În perioada următoare, urmează să fie semnat Contractul de finanţare.

6. Realizare documentație și achiziție servicii de proiectare: Expertiză tehnică,
Studiu topo, Studiu geotehnic, Audit Energetic, DALI și Serviciilor de consultanță
pentru întocmirea Cererii de finanțare în vederea depunerii unui proiect finanțat din
fonduri europene nerambursabile - pentru obiectivul de investiții: Modernizare și
reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații ,, N.V. Karpen ”.
Sursa de finanțare - Alte cheltuieli de investiții, conform Programului de investiții aprobat pe
anul 2018, cap. 65.02 - Învățământ. Execuția obiectivului va fi asigurată din fonduri europene - Axa
prioritară 4 - Obiectivul specific 4.5,,Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru
piața forței de muncă”
Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale. Infrastructura educațională
este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități
sociale și a capacității de integrare socială. Conform analizei din cadrul SIDU, dintre liceele cu
profil tehnic, 4 au un scor total al notelor sub 5 (scor format din notele la Bacalaureat, notele de
absolvire şi performanţele la olimpiade şcolare), din cauza nepromovabilităţii la examenul de
Bacalaureat. Prin urmare, pe lângă eforturile de specializare practică depuse de instituţii împreună
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, o atenţie deosebită trebuie acordată creşterii calităţii actului
educaţional şi reducerii abandonului şcolar în cadrul învăţământului tehnic. Conform datelor oferite
de Primăria Municipiului Bacău, starea clădirilor pentru învăţământul preuniversitar trebuie
îmbunătăţită considerabil. Reabilitarea este o condiţie pentru eficientizarea consumurilor şi
reducerea cheltuielilor cu întreținerea unității de învățământ iar modernizarea instituției de
învățământ este necesară pentru îmbunătățirea procesului educațional și ridicarea standardelor.
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Specializarea elevilor din învăţământul tehnic din municipiul Bacău are ca scop încheierea unor
parteneriate cu operatori economici, cu perspective de angajare după finalizarea studiilor.
Grupul ţintă vizat:
 Elevii și cadrele didactice – prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiul
Tehnic de Comunicații ,, N.V. Karpen ” se estimează îmbunătățirea serviciilor de
educație și formare profesională a tinerilor;

7. Realizare documentație și achiziție servicii de proiectare: Expertiză tehnică,
Studiu topo, Studiu geotehnic, Audit Energetic, DALI și Serviciilor de consultanță
pentru întocmirea Cererii de finanțare în vederea depunerii unui proiect finanțat din
fonduri europene nerambursabile - pentru obiectivul de investiții: Modernizare și
reabilitare Colegiul ,,Grigore Antipa”.
Sursa de finanțare - Alte cheltuieli de investiții, conform Programului de investiții aprobat pe
anul 2018, cap. 65.02 - Învățământ
Execuția obiectivului va fi asigurată din fonduri europene - Axa prioritară 4 - Obiectivul specific
4.5 ,,Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”
Grupul ţintă vizat:
 Elevii și cadrele didactice – prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului
,,Grigore Antipa” se estimează îmbunătățirea serviciilor de educație și formare
profesională a tinerilor;

8. Proiect SHARE - Abordare Durabilă a Patrimoniului Cultural pentru Recalificarea
Zonelor Urbane din Europa











Sursa de finanțare a proiectului: INTERREG EUROPE
Acțiune: Mediul înconjurător și utilizarea eficientă a resurselor – Îmbunătățirea politicilor
privind patrimoniul natural și cultural.
Instrument de politică vizat în cadrul proiectului: POR 2014-2020 Axa prioritară 5 Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural .
Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural.
Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (România)
Municipiul Bacău prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău face parte din Grupul
Regional de Stakeholderi creat în cadrul proiectului, alături de celelalte municipalități din
Regiunea Nord-Est.
Scopul proiectului
schimbul de experiență privind politicile de patrimoniu cultural în mediul urban, prin vizite
de studiu și la fața locului în țările de reședință ale partenerilor proiectului
identificarea de bune practici și metode inovatoare pentru gestionarea și utilizarea
patrimoniului
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Obiective
Îmbunătățirea, definirea și aplicarea instrumentelor de politică care abordează patrimoniul
cultural din zona urbană;
Introducerea conceptelor de durabilitate și a proceselor participative în centrul politicilor
urbane;
Îmbunătățirea destinației și gestionării fondurilor publice;
Îmbunătățirea viziunii asupra metropolelor și a orașelor, precum și a patrimoniului lor
istoric.

9. Participarea în cadrul proiectului Accelerarea măsurilor de eficiență energetică în
domeniul clădirilor - “Accelerating climate action buildings – Strengthening civil
society and policy-makers in Romania and Bulgaria”
Acest proiect are drept ţintă realizarea a 5 planuri de renovare energetică a clădirilor pentru
5 administraţii locale din România împreună cu alte 5 din Bulgaria, cu suportul tehnic al Institului
European pentru Performanţa Clădirilor (BPIE).
În urma completării unui formular, Municipiul Bacău a fost selectat să participe în cadrul
acestui proiect urmând a se desfăşura următoarele activităţi:
 Participarea la sesiuni de consultare cu părţile intreresate în diferite etape al proiectului;
 Seminarii de instruire locale privind strategiile de renovare pe termen lung ale clădirilor publice;
 Punerea la dispoziţie a unui ghid de elaborare a unei strategii de renovare a clădirilor publice;
 Suport în elaborarea Strategiei de renovare pe termen lung a clădirilor publice;
 Realizarea Strategiei de renovare pe termen lung a clădirilor publice;
 Diseminarea rezultatelor proiectului în cadrul conferinţelor internaţionale.

10. Inițerea și depunerea unui proiect privind realizarea unei săli de sport,
în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, finanțat prin
Compania Națională de Investiții S.A. (CNI)
Compania Națională de Investiții S.A.(CNI) derulează Programul Național de Construcții de Interes
Public sau Social (PNCIPS) prin care se pot realiza obiective de investiții în conformitate cu
prevederile Anexei 3 din OG 25/2001.
Activități derulate:
-identificare locație, fotografii amplasament, contactarea reprezentanților ISU Bacău în vederea
completării si definitivării cererii de finanțare,
- întocmire documentație pentru obținere acte cadastrale împreună cu Primăria 2 - Direcția
Patrimoniu;
- Preluare Extras de Carte Funciară pentru teren + PAD, actualizat urmate de o noua vizită pe
teren cu foto pentru clădirile demolate si platformele betonate, stabilirea schiței de amplasament a
sălii de sport, completarea, finalizarea cererii de finanțare.
- proiectul sălii de sport pentru ISU Bacău, str. Milcov nr. 49, a fost introdusă pe Lista Sinteză a
subprogramului CNI România, în vederea finanțării și construirii;

11. „Ingineria o carieră de viitor – ING-UP”
Prin încheierea unui acord de susținere a proiectului „Ingineria o carieră de viitor – ING-UP”
se urmărește participarea unor reprezentanți ai Municipiului Bacău la campanii de informare a
studenților din grupul țintă al proiectului, privind perspectivele pe care le au tinerii după ce vor
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finaliza studiile universitare. De asemenea, se urmărește participarea tinerilor studenți la diferite
acțiuni desfășurate la nivelul Primăriei Bacău, cât și participarea unor reprezentanți ai autorităților
locale la manifestări științifice și culturale organizate în cadrul proiectului.
Obiectivul general al proiectului „Ingineria o carieră de viitor – ING-UP” îl reprezintă sprijinirea
studenților anului I, înmatriculați la Facultatea de Inginerie a Universității “Vasile Alecsandri” din
Bacău, în scopul reducerii abandonului școlar. Finanțarea acestuia este asigurată de către
Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă,
nr. 73/SGU/NC/I, din data de 13.12.2017.
Implicarea factorilor locali în acest proiect poate contribui la diminuarea abandonului școlar
și părăsirea timpurie a scolii de către tinerii studenți.

S-au analizat oportunitatea și posibilitatea inițierii sau aderării la anumite proiecte
de dezvoltare a Municipiului Bacău:

















identificare și înregistrarea Municipiului Bacau în proiectul Uniunii Europene WIFI4EU.
participare in Proiectul PROSPECT, finanțat prin programul HORIZON care oferă
administrațiilor locale și regionale posibilitatea participării la programe de pregătire și vizite
de studiu, în vederea finanțării și implementării planurilor de acțiune privind energia
durabilă. S-a primit răspuns pozitiv la aplicație, în curs de găsire mentor.
analizare posibilitate participare la apelul de proiecte intitulat Concursul „Orașul durabil”
organizat de Ambasada Franței în România cu scopul de a promova acțiunile întreprinse în
România în favoarea dezvoltării durabile;
analizare propunere de parteneriat în cadrul programului Europe for Citizens 2014-2020 cu
Municipalitatea La Palma del Condado (Spania) – Network of European Sustainable Taste
Cities (NEST-CI);
analizare propunere de parteneriat în cadrul programului Erasmus+, componenta Tineret în
acțiune cu Municipalitatea Pendik (Turcia) – Development of Innovation in Active Ageing
(KA2 – Adult Education);
analizare oportunitate participare în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizare de
servicii integrate la nivelul comunității”, derulat la nivelul județului Bacău și implementat de
Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” în parteneriat cu Reprezentanța
UNICEF în România și Consiliul Județean Bacău, componenta Asistență tehnică pentru
școli, parte a pachetului Educație Incluzivă de Calitate;
analizare oportunitate participare la forumul din cadrul Programului Operațional Comun
România – Republica Moldova 2014 – 2020;
analizare oportunitate participare la competiția pentru „Capitala europeană a inovării 2018”
(iCapital); Analiză propunere „Documentary screening for European Mobility Week 2018”;
analizare oportunitate participare la partener la cererea de propuneri EAC / S14 / 2018
emisă de Comisia Europeană, Direcția Generală de Educație, Tineret, Sport și Cultură,
intitulată „Promovarea valorilor europene prin inițiative sportive la nivel municipal”;
analizare oportunitate aplicare candidatura pentru apelurile de proiecte lansate de
Convenția Primarilor privind programe de înfrățire: noua ediție a programului de înfrățire a
Convenției și prima ediție Covenant Cities in the Spotlight;
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Proiecte cu finanţare locală
1. Inițierea și elaborarea Politicii de Parcare în Municipiul Bacău
Municipiul Bacău a finalizat elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană şi a
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, prin intermediul cărora are în vedere accesarea
fondurilor disponibile pe Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile din cadrul
Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, dedicată municipiilor reşedinţă de judeţ.
Accesarea fondurilor pe Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiţii 4e, Obiectivul Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe
Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă este condiționată de existenţa unei politici de
parcări. Acest fapt este precizat în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de Accesare a
Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 , Capitolului 4.3
Eligibilitatea proiectului și a activităților, subcapitolul 4.3.1 Criterii generale cu privire la
eligibilitatea proiectului și a activităților, secțiunea 4.3.1.13 :
Realizarea activităţilor aferente elaborării documentului POLITICII DE PARCĂRI ÎN
MUNICIPIULUI BACĂU a impus folosirea unor resurse de specialitate. Prin urmare, Agenția de
Dezvoltare Locală Bacău a încheiat contractul „SERVICII DE CONSULTANȚĂ PRIVIND
ELABORARE POLITICĂ DE PARCĂRI ÎN MUNICIPIUL BACĂU” nr. 92 din 25.04.2018 cu SC
INTERMIND SRL București, în urma căruia a fost elaborat acest document. Pașii parcurși pentru
realizarea acestuia au fost următorii:
1. Analiza situației existente
 Analiza situației existente
 Discuții și/sau întâlniri de lucru cu părțile interesate/implicate în gestiunea parcării din
Municipiul Bacău despre dificultățile întâmpinate
 Elaborarea/analiza unor studii de caz
 Formularea diagnosticului
2.






Realizarea propunerii
elaborarea setului de obiective şi stabilirea scopului politicii
elaborarea planului de măsuri
negociere sau discuţii cu părţile interesate / implicate în gestiunea parcării pentru
definitivarea măsurilor care vor fi implementate
conturarea mecanismului de monitorizare
recomandări pentru elaborarea unui pachet de comunicare

După încheierea proiectului, ADL BACĂU a inițiat un proiect de hotărâre de CL prin care a fost
aprobată "POLITICA DE PARCĂRE ÎN MUNICIPIUL BACĂU - HCL nr. 518 din 21.12.2018

2. Elaborarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă (PAEDC) şi a
Planului de Acţiune pentru Adaptarea la Schimbările Climatice (PAASC) pentru
Municipiul Bacău.
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Aceste documente au fost elaborate în cadrul Grupului Local pentru Energie (GLE)
constituit la nivelul regiunii Nord-Est ȋn cadrul proiectului „EMPOWERING - Sprijinirea autorităţilor
publice locale pentru elaborarea Strategei Integrate ȋn Domeniul Energiei Durabile”.
PAEDC a fost elaborat ca urmare a faptului că Municipiul Bacău a aderat la Convenţia
Primarilor, conform HCL 102/2018. Prin acest document se urmăresc următoarele:
 Reducerea emisiilor de CO2 (și, posibil, de alte gaze cu efect de seră) pe teritoriul localităților
semnatare, cu cel puțin 40% până în 2030, prin îmbunătățirea eficienței energetice și printr-o
utilizare sporită a surselor regenerabile de energie;
 Stabilirea unor măsuri pentru adaptarea localităţii la efectele schimbărilor climatice.
De asemenea, existența PAEDC este o cerință de eligibilitate şi pentru depunerea unor eventuale
cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3:
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.
PAASC va contribui la următoarele:
 consolidarea cunoștințelor pentru sprijinirea dezvoltării politicii cu privire la
schimbările climatice, îmbunătățirea rezistenței și a capacității de adaptare la
acestea;
 creșterea înțelegerii impactului schimbărilor climatice la nivel sectorial și intersectorial;
 dezvoltarea procesului de integrare și dezvoltarea economică și socială.

Reprezentare la nivel național și internațional
Întâlnire interregională organizată de ADR NORD-EST
ADR NORD-EST a organizat marți, 30 ianuarie 2018, la Iași, a 5-a întâlnire interregională în
România, în cadrul proiectului ENERSELVES, de cooperare interregională pentru îmbunătățirea
politicilor pentru o economie cu emisii reduse de carbon.
Municipiul Bacău a fost reprezentată la această întâlnire, din partea ADL Bacău, de Constanța
Grigoraș și Costel Dumitrașcu, inspectori de specialitate. Parteneri în proiectul mai sus menționat
sunt: Agenția pentru Energie a Regiunii Extremadura (ES), Regiunea Autonomă Sardinia (IT),
Regiunea Lazio (IT), Agenția pentru Managementul Inteligent al Energiei din Malta (MIEMA) (MT),
Biroul Mareșalului Regiunii Swietokrzyskie (PL), Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
(RO) și Agenția pentru Energie din Regiunea de Sud - Est a Suediei (SE).
Coordonatorul de proiect din partea ADRNE a prezentat proiectul ENERSELVES, de promovare
de noi politici cât și de îmbunătățire a politicilor existente pentru sprijinirea măsurilor de integrare a
surselor regenerabile de energie, SER în clădiri, pentru asigurarea autonomiei energetice a
acestora cu finanțare europeană) și raportul de auto-evaluare a tehnologiilor de producere a
energiei din surse regenerabile din Regiunea Nord – Est.
Au fost prezentate proiectele implementate pe tematica eficienței energetice: EFFECT (în
domeniul achizițiilor publice eficiente energetic) și EMPOWERING (sprijinirea autorităților publice
locale de a construi strategii integrate în domeniul energiei durabile și climă).
Evenimentul a inclus o sesiune interactivă pentru identificarea de soluții în vederea accelerării
proceselor specifice elaborării și depunerii de proiecte în cadrul apelurilor de proiecte lansate sau
în curs de lansare în cadrul POR 2014 – 2020 care a reprezentat un excelent instrument pentru a
prefigura punerea în practică a proiectelor viitoare de infrastructură ale Municipiului Bacău.
11

O oportunitate privind creșterea accesului la educație și a calității educației
Secretariatul Tehnic Comun Iași (STC) a organizat miercuri, 14 martie, la Chișinău, un forum de
parteneriat pentru potențialii beneficiari ai Programului Operațional Comun România - Republica
Moldova 2014-2020, cu scopul de a sprijini viitorii aplicanți din ambele state în stabilirea
parteneriatelor eligibile pentru propunerile de proiecte.
Au participat reprezentanți ai unităților administrativ teritoriale, instituțiilor, unităților de învățământ,
ONG-urilor din România - Botoșani, Iași, Vaslui, Galați (județe de frontieră), Bacău, Suceava,
Piatra Neamț (centre majore) și din Republica Moldova. Municipiul Bacău a fost reprezentat la
acest eveniment de Marius Cerghici, inspector de specialitate la Agenția de Dezvoltare Locală
Bacău. În cadrul Forumului, potențialii beneficiari au prezentat propunerile lor de proiecte, pentru a
identifica parteneri din statul vecin, cointeresați de implementarea acestor planuri și în comunitățile
proprii. O primă condiție pentru a beneficia de granturi în cadrul programului de cooperare
transfrontalieră este ca fiecare proiect acceptat să fie implementat în localități atât din România cât
și din Republica Moldova. Totodată, participanții la reuniune au fost informați despre aspectele
tehnice de elaborare și implementare a proiectelor.
Conferința anuală ”Orașe Energie în România”
Asociaţia „Oraşe Energie în România” a aniversat 23 de ani de activitate în cadrul Conferinței
Anuale OER, în perioada 19-20 aprilie 2018, la “Grand Hotel Balvanyos”, județul Covasna. La
acest eveniment au fost invitați cei 37 de membri (autorități locale și zone metropolitane), agenții
locale și regionale de management energetic, dar și specialiști în probleme de reglementare în
domeniul energiei, al serviciilor comunitare de utilități publice, al distribuției energiei electrice, din
domeniul renovării energetice al clădirilor, iluminat public, electromobilitate, tehnologii de reducere
a emisiilor din transport. Municipiul Bacău a fost reprezentat la această întâlnire de către
Constantin-Adrian Anghel, directorul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.
Tema principală a conferinței a fost “ROLUL AUTORITĂȚILOR LOCALE ÎN ATINGEREA
ȚINTELOR NAȚIONALE 2020-2030 PRIVIND ENERGIA ȘI CLIMA”, dialog deschis între
autoritățile locale și autoritățile naționale de reglementare pentru identificarea problemelor și a
instrumentelor suport necesare în tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon. Această
platformă de dialog, Clubul Primarilor din România, a luat ființă în anul 2012 prin proiectul
european “NET- CoM – Networking the Covenant of Mayors” / Activități în rețea pentru Convenția
Primarilor, prin care au fost create 12 Cluburi ale Primarilor în Uniunea Europeană, Clubul din
România fiind unul dintre acestea.
TechRevolution la Bacău!
O primă vizită de informare a partenerilor din Barnsley-UK, în cadrul programului URBACT III, și
a expertului rețelei de transfer, a avut loc la Bacău, în incinta Centrului de Afaceri și Expozițional,
în data de 11 Iulie 2018. Au participat reprezentanți ai Municipiului Bacău, ai Agenției de
Dezvoltare Locală Bacău, ai Universităților “Vasile Alecsandri“ și “George Bacovia“, ai organizațiilor
“RubikHUB“ Piatra Neamț, “Federația Tinerilor din Bacău“ , “Asociația Română de SmartCity și
Mobilitate“din București. TechRevolution este numele rețelei de transfer de know-how a
exemplelor de bune practici, inițiată de Enterprising Barnsleydin UK, care a avut rezultate
extraordinare într-o comunitate care se confruntă cu mari provocări în ceea ce privește șomajul și
reconversia profesională. (detalii http://urbact.eu/digital-media-centre)
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Au fost prezentate situația municipalității Barnsley și experiența de a rezolva problemele locale
prin înființarea unui incubator si HUB de afaceri local. Au avut loc discuții bilaterale cu privire la
oportunitatea pe care Municipiul Bacău o are de a accesa Axa Prioritara 2, Prioritatea de
Investitii 2.1, Apel de proiecte 2.1B Incubatoare de afaceri. Dialogul dintre participanți si invitații
din UK a fost apreciat de ambele parți, în această etapă de evaluare tehnică, urmând ca în
septembrie, după ședința comună a tuturor participanților în rețeaua de transfer URBACT III, care
va avea loc la Barnsley-UK, să fie depusă aplicația pentru Faza 2 a proiectului, care se va derula
pentru o perioada de 18 luni.
Cum putem avea un transport public local mai bun?
CIVINET ROMÂNIA, cu sprijinul Municipiului Oradea și al Oradea Transport Local SA, a organizat
în data de 20 iunie 2018, la Oradea, un training destinat administrațiilor publice locale și
specialiștilor din domeniul mobilității urbane, pe tema eficientizării transportului public local. Au
participat reprezentanți ai administrațiilor publice centrală, regională și locală (nivel tehnic și
politic), reprezentanți ai societăților de transport public, reprezentanți ai ONG-uri de profil,
consultanți, formatori, experți, finanțatori etc. Municipiul Bacău a fost reprezentat la acest
eveniment de către Costel-Emanuel Dumitrașcu, inspector de specialitate în cadrul Agenției de
Dezvoltare Locală Bacău. În cadrul întâlnirii experții europeni în domeniu au prezentat exemple de
bune practică din anumite orașe europene ( Budapesta, Freiburg, Salonic, Katovice, Oradea )
pentru a putea avea un transport public local, mai bun, mai eficient, orientat spre nevoile
călătorilor.Un alt subiect abordat s-a referit la eficientizarea Planurilor de Mobilitate Urbană PMUD, optimizarea cadrului pentru conceperea și implementarea acestora și transformarea
acestora în instrumente operaționale eficiente, capabile să contribuie în mod real la dezvoltarea
localităților românești.
Digital Media Center Barnsley, un model de succes în ceea ce privește incubatoarele de
afaceri
În perioada 4 - 7 septembrie 2018, Municipalitatea Barnsley (UK) a găzduit prima vizită de lucru
din cadrul proiectului TechRevolution, derulat prin programul URBACT III - “ REȚELE DE
TRANSFER ”, la care participă și Agenția de Dezvoltare Locală Bacău, alături de alte 6 organizații,
cu scopul studierii modelului de succes propus de Barnsley și transferului de bune practici.
Comitetul de Monitorizare URBACT a aprobat, în data de 4 aprilie 2018, 25 de rețele de transfer
care includ 75 de orașe europene partenere. REȚELELE DE TRANSFER reprezintă unul dintre
cele trei tipuri de rețele dezvoltate în cadrul programului URBACT III, alături de REȚELELE
PENTRU PLANIFICAREA ACȚIUNILOR și REȚELELE DE IMPLEMENTARE. Fiecare rețea de
transfer este compusă inițial din 3 orașe, care parcurg o primă etapă de lucru de 6 luni, urmând ca
în această perioadă să primească resurse pentru extinderea rețelei, prin identificarea partenerilor
relevanți. Municipalitatea Barnsley a fost admisă ca partener-lider în acest proiect, parcurgând
prima etapă, alături de Municipalitatea Pardubice (CZ) și de Municipalitatea Vilanova i la Geltru
(ES). Municipiul Bacău, prin intermediul Agenției de Dezvoltare Locală, a fost acceptat pentru a
intra în proiect în a doua etapă a acestuia, alături de partenerii din Nyiregyhaza (HU), Piraeus
(GR) și Schiedam (NL).
Această întalnire de lucru a adus la aceeași masă toți partenerii din proiect, pentru o mai bună
cunoaștere și identificare a condițiilor și cerințelor necesare unui transfer de succes, în contextul
local al fiecărui oraș. Buna practică ce urmează să fie adaptată și reutilizată în această rețea de
transfer este modelul de succes folosit de Barnsley (UK) în ceea ce privește serviciile de asistență
în afaceri - Enterprising Barnsley și dezvoltarea unui hub tehnologic - Digital Media Centre. Fost
oraș minier din centrul bazinului minier Yorkshire, Barnsley s-a transformat într-o zonă
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defavorizată odată cu diminuarea producției de cărbune. Astfel, municipalitatea s-a confruntat cu
provocări majore în privința economiei locale și a reabsorbției forței de muncă. În acest
context, Digital Media Centre a devenit un exemplu de incubator de afaceri și HUB pentru
antreprenori, înregistrând rezultate spectaculoase, raportate la zona în care se află, reușind astfel
să facă trecerea către o economie bazată pe cunoaștere, pe cunoștințe și idei, în care cercetarea,
dezvoltarea și inovarea reprezintă elemente cheie.
Vizită de studiu interegională
Începând cu luna februarie 2017, Primăria Municipiului Bacău reprezentată de Agenția de Dezvoltare
Locală Bacău face parte din Grupul Regional de Lucru în domeniul promovării, conservării și
protejării patrimoniului cultural, constituit în cadrul proiectului SHARE- INTERREG EUROPE.
Conform programului de activitati al proiectului SHARE, in perioada 20-26 octombrie 2018, DanaElena NASTASA, inspector de specialitate la Agentia de Dezvoltare Locala, a participat în Vadstena
(Suedia), la o vizită de studiu interegională cu scopul identificării celor mai bune practici și metode
inovatoare în scopul dezvoltării unei abordări durabile și inteligente pentru protejarea, conservarea
durabilă și promovarea patrimoniului cultural din Suedia, țară partneră în proiectul SHARE. La
această întâlnire au participat delegații din Italia, Spania, Suedia, Ungaria, Croația și Regatul Unit al
Marii Britanii, prilej pentru discuţii şi schimb de bune practici ", între oraşele partenere. Liderul de
proiect, Chiara Dall'Aglio - Sviluppumbria (Italia) a declarat în cadrul deplasării: "Proiectul este
dovada nevoii fundamentale de a dezvolta iniţiative suplimentare de cooperare cu scopul de a
consolida o politică europeană comună".
Acțiuni concrete pentru creșterea eficienței energetice
În data de 15 noiembrie 2018, la Rubik Hub din Piatra Neamț, a avut loc cea de-a doua întâlnire focus grup dedicată elaborării Planului Regional de Acțiune pentru integrarea surselor regenerabile
de energie (SRE) în consumul de energie al clădirilor în Regiunea Nord-Est. Evenimentul a fost
organizat de către Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est în cooperare cu Business
Development Group.
La întâlnire au participat 14 reprezentanți ai autorităților publice locale (municipiul Bacău reprezentat de Agenția de Dezvoltare Locală Bacău, Piatra Neamţ, Roman, Botoşani, Miroslava,
Moineşti,), firmelor de construcții (Breasla Constructorilor Ieşeni), ai universităţilor (universităţile
Ştefan cel Mare Suceava şi Vasile Alecsandri Bacău), cercetării (INCD URBAN INCERC filiala
Iaşi), alături de organizatori (ADR Nord-Est şi Business Development Group). Întâlnirea a fost
structurată în două sesiuni:
Sesiunea Plenară, în care au fost prezentate primul draft al Planului Regional de Acţiune şi
rezultatele Analizei Bunelor Practici din proiectul ENERSELVES.
Sesiunea Interactivă, în care au fost dezbătute Planul Regional de Acţiune şi măsurile
propuse pentru implementare la nivelul regiunii Nord - Est.
Planificare energetică în comunitățile locale
În data de 29 Noiembrie 2018 a avut loc la Brașov seminarul dedicat planificării energetice
locale, organizat de Asociația ”Orașe Energie în România” - OER și ”Convenția Primarilor privind
Clima și Energie Durabilă”. La eveniment au participat reprezentanți ai ANRE la nivel național,
Distrigaz-Sud, ai Biroului Convenției Primarilor privind Clima și Energia Durabilă Bruxelles, primari,
reprezentanți ai autorităților locale, distribuitorilor de energie, agențiilor de dezvoltare locale și
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regionale de energie și alti factori interesați.Municipiul Bacău a fost reprezentat la întâlnire de către
Costel Dumitrașcu, inspector de specialitate la Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.
Evenimentul a avut drept scop finalizarea activităților desfășurate în anul 2018, cu
suportul Convenției Primarilor privind Clima și Energia Durabilă, pentru identificarea barierelor și
găsirea soluțiilor în accelerarea planificării energetice durabile în comunitățile locale.
Întâlnirea a fost un real succes datorită dialogului deschis, constructiv cu ANRE, cu principalii
distribuitori de energie la nivel național, cu autoritățile locale și factorii interesați astfel încât
rezultatele planificării energetice locale să furnizeze informații valoroase în planificarea strategică
a resurselor de energie atât la nivel local cât și la nivel național. Țintele stabilite, monitorizate și
îndeplinite de administrațiile locale vor contribui la atingerea obiectivelor naționale pentru tranziția
spre comunități cu emisii reduse de carbon.
Alte activități:












Participare la întâlnirea de lucru din cadrul proiectului „Consolidarea cadrului pentru
creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local (SPC)
cod SMIS – SIPOCA 9” – proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă;
Participare la evenimentul „Bacău – Personalități ale locului” Viorel Savin – 77
organizat de Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea
Activității de Salvamont Bacău în parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacău;
Participare la prima sesiune de scriere proiecte din cadrul proiectului „Incluziune
socială prin furnizare de servicii integrate la nivelul comunității”, derulat la nivelul
județului Bacău – componenta Asistență tehnică pentru școli, parte a pachetului
Educație Incluzivă de Calitate;
Participare la Webinarul nr. 2 din cadrul proiectului EMPOWERING – SECAP
Walkthrough part 2, Piatra Neamț;
Participare la a 2-a sesiune de cursuri pentru scrierea de proiecte din cadrul proiectului
„Incluziune socială prin furnizare de servicii integrate la nivelul comunității”, derulat la
nivelul județului Bacău – componenta Asistență tehnică pentru școli, parte a pachetului
Educație Incluzivă de Calitate;
Participare la evenimentul „Masa Rotundă a Săptămânii Europene a Mobilității” din
cadrul evenimentului „Săptămâna Europeană a Mobilității 2018”
Participare la sesiunea de instruire privind utilizarea platformei ECEPP – BERD, cu
scopul de a avea acces la informațiile privind procesul de licitație din cadrul proiectului
de modernizare a iluminatului public din municipiului Bacău.
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Activități implementate de ADL Bacău, având ca beneficiar Municipiul
Bacău:
Activităţi derulate de către Autoritatea Urbană (AU) din cadrul Municipiului Bacău,
organism din care face parte un angajat al ADL Bacău:
Definitivarea Documentului Justificativ pentru finanţare prin Fonduri Structurale şi de
Investiţii Europene (DJ FESI) 2014-2020, transmiterea la ADR NE pentru verificarea preliminară
şi apoi la AM POR pentru aprobare.
DJ FESI cuprinde următoarele documente:
o Fişe de proiecte pentru Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabilă (44 fişe);
o Modalitate de punctare a fişelor de proiect;
o Grilele de conformitate pentru fiecare fişă de proiect conform procedurilor emise de AM
POR;
o Grilele de punctare a fiecărei fişe de proiect completate, conform procedurilor emise de
AM POR;
o Grilele de prioritizare a fişelor de proiect;
o Grila centralizată de punctare a fişelor de proiect;
Întocmirea şi transmiterea către ADR NE a situaţiei/raportării privind stadiul de pregătire a
cererilor de finanţare aferente fişelor de proiect prioritare din cadrul Axei prioritare 4, pe fiecare
Obiectiv specific în parte, în conformitate cu prevederile incluse în Anexa III.AU.8 Procedura
Operaţională pentru Autoritatea Urbană.

Organizarea și pregătirea unei reuniuni cu participarea experților în domeniul
tineret-sport și a personalului cu atribuții în domeniul tineret și sport din cadrul UAT
Municipiul Bacău, în cadrul Proiectului SIPOCA 9 - Consolidarea cadrului pentru
creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local
Agenția de Dezvoltare Locală Bacău a organizat, în urma solicitării MDRAP, marți, 20.02.2018, la
Centrul de Afaceri și Expozițional „Mircea Cancicov” Bacău, întâlnirea de lucru din cadrul
proiectului „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea
dezvoltării la nivel local” cod SIPOCA 9, finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA) și derulat de MDRAP.
La solicitarea experților din cadrul proiectului: Ingrid Istrate – Expert SNSPA - Sport, Bogdan
Tălmaciu – Expert SNSPA – Tineret, Sebastian Toc – Expert statistician SNSPA, participanții din
cadrul UAT Municipiul Bacău au oferit răspunsuri la chestionarul prin intermediul căruia se dorește
colectarea de date și informații în vederea stabilirii unei viziuni concrete a situației actuale a
domeniului tineret și sport din cadrul UAT Bacău. În încheierea întâlnirii, experții din cadrul
proiectului au intervievat pe baza unui ghid de interviu, 2 persoane din cadrul UAT Municipiul
Bacău, cu responsabilități în domeniul Tineret și Sport.
Obiectivul general al proiectului derulat de MDRAP este dezvoltarea unui set unitar de instrumente
pentru consolidarea capacității administrației publice de a furniza în mod eficient și performant
servicii publice de calitate pentru cetățeni și mediul de afaceri.Prin intermediul
proiectului „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru
sprijinirea dezvoltării la nivel local” cod SIPOCA 9, vor fi elaborate propuneri de standarde de
calitate și, după caz, de cost pentru servicii publice descentralizate, pentru șapte domenii de
servicii publice. Proiectul este implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
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Publice, prin Direcția Generală Administrație Publică, în parteneriat cu Școala Națională de Studii
Politice și Administrative.
Activitate în cadrul Comisiei tehnice pentru elaborarea ,,Planului de calitate a aerului pentru
municipiul Bacău
La nivelul Primăriei Municipiului Bacău, prin dispoziția nr. 3043/11.12.2017 s-a constituit comisia
tehnică pentru elaborarea ,,Planului de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru indicatorii de
dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx)”.
În conformitate cu art. 11 din HG 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a
planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere
a calității aerului, s-a realizat studiul de calitate a aerului care va sta la baza elaborării ,,Planului de
calitate a aerului pentru municipiul Bacău, pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot
(NO2/NOx)”.

Sustenabilitate proiecte ale Municipiului Bacău:

 “Dezvoltarea şi consolidarea turismului în Municipiul Bacău prin promovarea
oportunităţilor locale”, SMIS 19357
 Întocmire Raport final privind durabilitatea investiţiei proiect „Dezvoltarea şi
consolidarea turismului în municipiul Bacău prin promovarea oportunităţilor locale”SMIS
19357, perioada de referinţă, 15.02.2017 – 14.02.2018, anul 5.
 Contactare ofițer monitorizare și stabilire cerințe raport durabilitate
 Monitorizarea panourilor direcționale și de informare. Acestea au fost inspectate periodic
pentru a vedea starea lor și dacă n-au dispărut din locurile unde au fost montate.
 Deplasare la București, în data de 16.01.2018, la sediul Serviciului Fonduri Comunitare
pentru Turism din cadrul Ministerului Turismului, ca răspuns la adresa privind vizita la
fața locului primită de la OI Turism, încheiere perioadă sustenabilitate proiect.

 "Complexul Cultural Sfântul Nicolae - Matricea Spirituală a Bacăului", cod
SMIS 21421
 Întocmire Raport final privind durabilitatea investiţiei.
 Promovarea municipiului prin distribuirea la Centrul de Informare turistică Piatra Neamț de
materiale de promovare.

Participare la comitetul de lucru în vederea primirii și prelucrării informatizate a
cererilor pentru încălzirea locuințelor pentru sezonul rece 2019


Doi angajați ai ADL BACĂU au fost delegați în comitetul de lucru pentru primirea și
prelucrarea informatizată a circa 4000 de cereri de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea
locuinței pentru perioada sezonului rece 2018-2019.Conform DISPOZIȚIEI DE PRIMAR
NR.1962 din 17.10.2018 privind constituirea comitetului de lucru în vederea primirii și
prelucrării informatizate a cererilor pentru încălzirea locuințelor pentru sezonul rece 2019,
au activat la sediul Primărie 2 Bacău – Piața Centrală unde au desfășurat următoarele
activități:
 Distribuirea către populație a cererilor/declarațiilor pe propria răspundere și informare
privind condițiile de acordare conform prevederilor legale în vigoare
 Preluarea cererilor de căldură ale cetățenilor
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 Selecția cererilor în care au fost declarate bunuri ce conduc la excluderea acordării
ajutorului pentru încălzirea locuinței
 Prelucrarea informatizată - conform prevederilor legale a tuturor datelor cuprinse în cererile
de acordare a ajutoarelor pentru încălzire

Alte activităţi:










Efectuare traduceri:
 Traducere prezentare powerpoint în cadrul Proiectului SHARE – Bacău;
 Traducere document EMPOWERING – CRES webinar;
 Traducere document BERD – Chestionar de evaluare a corporațiilor pe probleme
sociale și de mediu;
 Traducere Scrisoare de angajament pentru proiectul Tech Revolution, derulat prin
programul URBACT III Rețele de transfer;
 Traducere biografie Dana Nastasă necesară pentru deplasarea în Suedia din cadrul
proiectului SHARE;
 Traducere din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Bacău;
 Traducere corespondență între posibili ofertanți și dna. Buzdugan privind procesul de
achiziție din cadrul proiectului de modernizare a iluminatului public din municipiului
Bacău;
 Traducere măsuri Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă 2030;
 Traducere documentație de licitație aferentă proiectului Municipiului Bacău privind
modernizarea iluminatului public (BERD);
3 angajați ai ADL Bacău au organizat, coordonat și amenajat 10 secții de votare, în vederea
organizării și desfășurării Referendumului național pentru revizuirea constituției din 6-7
octombrie, în conformitate cu Dispoziția primarului Municipiului Bacău nr. 1858 din
25.09.2018
Un angajat al ADL a fost desemnat prin dispoziția nr. 2517 din 27.12.2018 în comisia de
recepție parțială a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora pentru obiectivul de
investiții ,,Reabilitare și modernizare Insula de agrement Bacău” – verificare stadiu
execuție.
întocmire raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în anul 2017
- Legea 350/2005 către Comisia Tehnică - finanțări nerambursabile Legea 350/2005
Întocmire adrese, răspunsuri, informări, anunțuri.

Comunicare şi parteneriate cu alte organizaţii locale, regionale,
naţionale şi europene
 Parteneriate cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacǎu, Direcţia de Sănătate Publică
Judeţeană Bacău, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Transport Public S.A., Federația Tinerilor
din Bacău, Cora, Decathlon. pentru organizarea „Săptămânii Europene a Mobilităţii”
(European Mobility Week).
 Colaborarea cu Primăria Municipiului Bacău pentru participarea la proiecte şi programe
comune, evenimente pe plan local, regional, naţional şi internaţional.
 Colaborarea cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR NE), inclusiv prin
participarea la programe şi proiecte comune, sau pentru promovarea municipiului şi a
instituţiei.
 Colaborare cu SC Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău SA în coordonarea activităţilor
şi organizarea de conferinţe, seminarii.
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 Colaborarea cu Asociaţia Municipiilor din România.
 Parteneriat cu Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea
Activității de Salvamont Bacău privind promovarea Municipiului Bacău
 Parteneri GAL: UAT Municipiul Bacău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Agentia
Judeţeană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Bacău, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Bacău, SC Barleta SRL Bacău, SC GEA Strategy&Consulting
SA Bucureşti, Tătaru V. Dan I.I., Asociaţia "PARTNET-Parteneriat pentru Dezvoltare
Durabilă" Bucureşti, Fundaţia de Sprijin Comunitar (FSC) Bacău, Asociaţia Betania Bacău

Promovarea instituţiei şi a municipiului
 ADL BACĂU a organizat Săptămâna Europeană a Mobilității băcăuane 2018
În perioada 16-22 septembrie 2018 s-a desfăşurat în Municipiul Bacău a IV-a ediţie la nivel local a
evenimentului „ SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII” sub deviza „Combină și
deplasează-te!” (Mix and move!).
Organizatorul acestui eveniment, Municipiul Bacău, reprezentat de Agenţia de Dezvoltare
Locală Bacău, a invitat cetăţenii municipiului să se alăture acestei inițiative, propunând o
schimbare la nivel comportamental și oferind opţiuni de transport local și de mobilitate nepoluantă.
Prin tema din acest an, „Multimodalitatea”s-a promovat utilizarea și combinarea diferitelor moduri
de transport pentru deplasările urbane, atât pentru pasageri, cât și pentru mărfuri.
Activitățile derulate au fost următoarele:
„Turul Ciclist al Mobilității Urbane” - 16 septembrie 2018
Au participat peste 300 de bicicliști. Lungimea traseului a măsurat aproximativ 7,5 km, parcurși pe
arterele principale din Municipiul Bacău. Fiecare biciclist a primit din partea organizatorilor
materiale promoționale constând în veste, rucsaci, șepci etc. La finalul turului ciclist a fost
organizată o tombolă a mobilității, în urma căreia și-au găsit fericiții proprietari cele 3 biciclete
oferite de sponsorii evenimentului.
„Info-Mobilitate”- 17 septembrie 2018
Evenimentul a inclus acțiuni de mediatizare și informare a elevilor din școlile partenere, prin
distribuirea de materiale educative, având ca tematică mobilitatea urbană (mape, pliante, postere,
flyere).
„Combină și deplasează-te!”-18 septembrie 2018
Ziua a fost dedicată multimodalității - mersului pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de transport
public local. Angajații instituțiilor publice, cetățenii din municipiului Bacău au ales să combine
mijloacele de deplasare spre și de la serviciu.
În această zi transportul pe autobuzele S.C. Transport Public S.A a fost gratuit.
„Masa Rotundă a Săptămânii Europene a Mobilității.”-18 septembrie 2018
La Centrul de Afaceri și Expozițional s-a desfășurat Masa Rotundă a Săptămânii Europene a
Mobilității. În cadrul evenimentului s-au discutat aspecte legate de Politica de Parcări în
Municipiul Bacău, poluarea fonică, transportul urban multimodal din perspectiva PMUD, cu
participarea a circa 30 de persoane, reprezentând instituții publice, organizații, ONG-uri, persoane
fizice.
“Pavilionul Mobilității”-19 septembrie 2018
În aceasta zi organizatorii și voluntarii au împărțit materiale informative și educaționale privind
Săptămâna Europeană a Mobilității la pavilionul montat, cu ocazia acestui eveniment, în fața Casei
de Cultură.
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„Să ne imaginăm vehiculele viitorului”- 20 septembrie 2018

 Distribuirea de materiale de promovare
La solicitarea Centrului de Informare turistică Piatra Neamț au fost distribuite materiale de
promovare a Municipiului Bacău pentru a fi puse la dispoziția turiștilor care vizitează municipiul
Piatra Neamț.


Redactare, actualizare şi monitorizare site/pagină web ADL:




Mentenanţă, hosting şi monitorizare site www.turismculturalbacau.ro
Mentenanţă. hosting şi monitorizare site www.laculbacau.info

Activitatea Compartimentului „Juridic şi Resurse Umane” din cadrul Agenției de
Dezvoltare Locală, desfăşurată în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, a constat în
principal în următoarele:
















Respectarea legalității actelor emise;
Întocmirea deciziilor interne
Evidența contractelor cu terții – întocmirea, avizarea contractelor;
Întocmirea actelor adiționale ce pot apărea la diferite contracte de achiziție publică;
Vizează pentru legalitate documentațiile întocmite pentru achizițiile ce se desfășoară în
cadrul ADL;
Întocmirea proiectelor de dispoziții ale primarului aferente activității ADL Bacău
Întocmirea proiectelor de hotărâre și documentației aferente HCL aferente activității
instituției
Întocmirea contractelor individuale de muncă şi înregistrarea în REVISAL;
Întocmirea actelor şi desfăşurarea în condiţiile legii a examenelor şi concursurilor de
angajare şi trecere în grad profesional a personalului ADL Bacău;
Verificarea dosarelor de personal în vederea trecerii în gradaţii a angajaţilor ADL Bacău;
Evidența registrelor de corespondență din cadrul ADL Bacău;
Realizarea achiziţiile instituţiei în catalogul electronic SICAP;
Aplicarea nomelor GDRP în cadrul instituţiei, conform Regulamentului (UE) 2016/679
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date;
Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi interese.
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Proiecte de hotărâre elaborate de ADL Bacău în anul 2018:
1. Proiect de hotărâre (HCL nr. 103/30.03.2018) prin care s-a aprobat plata cotizaţiei
pentru anul 2018 către Asociaţia „Oraşe Energie în România” (OER):
OER este o organizaţie neguvernamentală, reunind în anul 2018, un număr de 37 membrii (35
de municipalităţi şi 2 zone metropolitane), interesate de îmbunătăţirea eficienţei energetice în
serviciile publice urbane (încălzire, iluminat public, alimentare cu apă şi gaz, colectarea,
depozitarea şi transportul deşeurilor menajere etc. ) şi de promovarea surselor de energie
regenerabile şi a protecţiei mediului.
Municipiul Bacău este membru al Asociaţiei „Orașe Energie România” (OER) din data de
05.02.2016 și în conformitate cu prevederile Statutului Asociației “Orașe Energie în România”, art.
6, pct. 6.1, paragraful 4 “Membrii activi contribuie la funcționalitatea asociației prin plata unei
cotizații anuale, al cărui cuantum va fi stabilit de Adunarea Generală” .
2. Proiect de hotărâre (HCL nr. 102/30.03.2018) prin care s-a aprobat aderarea
Municipiului Bacău la Convenţia Primarilor pentru Clima şi Energie:
Convenția Primarilor a fost lansată în 2008 în Europa, având ca scop să reunească
administrațiile locale care se angajează în mod voluntar să atingă și chiar să depășească
obiectivele UE în materie de climă și energie. UAT Municipiul Bacău a devenit membru a
Convenției Primarilor din data de 30.09.2011, în conformitate cu HCL 250/31.07.2008 și HCL
302/30.09.2011.
Oraşele semnatare ale Convenției Primarilor pentru Climă şi Energie s-au angajat să sprijine
atingerea obiectivului UE de reducere a gazelor cu efect de seră cu 40% până ȋn 2030 şi
adoptarea unui demers comun ȋn vederea integrării strategiilor de atenuare a efectelor
schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea. Pentru a-şi traduce angajamentul politic ȋn
proiecte şi măsuri practice, semnatarii Convenţiei trebuie să elaboreze un Plan de Acțiune pentru
Energia Durabilă și Climă (PAEDC) care va conţine ȋn principal un inventar de referinţă al emisiilor
şi o evaluare a vulnerabilităţilor şi a riscurilor legate de schimbările climatice.
Prin HCL 41/28.02.2017 s-a aprobat aderarea Municipiului Bacău la Grupul Local pentru
Energie (GLE) din regiunea Nord-Est, ȋn cadrul proiectului „EMPOWERING - Sprijinirea
autorităţilor publice locale să elaboreze Strategii Integrate ȋn Domeniul Energiei Durabile”. Acțiunile
și reuniunile Grupului Local pentru Energie Durabilă din Regiunea Nord-Est vizează în principal:
 sprijin (asistență tehnică) pentru elaborarea de Planuri de Acțiune pentru Energie
Durabilă și Climă (sau actualizare PAED, după caz);
 sesiuni de instruire organizate în cadrul proiectului pentru elaborarea de Planuri de
Acțiune pentru Energie Durabilă si Climă;
 sprijin pentru a adera la Convenția primarilor pentru climă si energie;
 acțiuni locale si transnaționale de schimb de experiență și bune practici.
3. Proiect de hotărâre (HCL nr. 171/7.05.2018) prin care s-a aprobat proiectul
„CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB
PENTRU TINERET – CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special
prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri
şi cofinanţarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile:
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Obiectivul general al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a
întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de
Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Creșterea gradului de ocupare a incubatorului până la 70%, cu firme rezidente aflate în
perioada de incubare.
• Creșterea gradului de ocupare a incubatorului până la 40%, cu firme rezidente aflate în
perioada de accelerare.
• Creșterea numărului locurilor de muncă create cu 5%, până la finalul implementării
proiectului.
4. Proiect de hotărâre (HCL nr. 172/7.05.2018) prin care s-a aprobat documentația
tehnico-economică - faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii: „CREAREA UNEI
INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET –
CINEMA ORIZONT”
5. Proiect de hotărâre (HCL nr. 298/20.08.2018) prin care s-a aprobat modificarea HCL
171/7.05.2018
6. Proiect de hotărâre (HCL nr. 518 din 21.12.2018) privind aprobarea
Parcări în Municipiul Bacău

Politicii de

Municipiul Bacău a finalizat elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană şi a Planului
de Mobilitate Urbană Durabilă, prin intermediul cărora are în vedere accesarea fondurilor
disponibile pe Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile din cadrul Programului
Operaţional Regional 2014 - 2020, dedicată municipiilor reşedinţă de judeţ.
Accesarea fondurilor pe Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiţii 4e, Obiectivul Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe Planurile
de Mobilitate Urbană Durabilă este condiționată de existenţa unei politici de parcări.
7. Proiect de hotărâre (HCL nr. 423 din 29.10.2018) privind aprobarea Planului Local de
Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Bacău
pentru perioada 2018-2023, elaborat în cadrul Proiectului SHARE precum şi
semnarea Acordului de Colaborare încheiat între UAT Municipiul Bacău şi UAT
Judeţului Bacău în vederea implementării şi monitorizării acestuia:
Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar al rezultatului implementării proiectului „SHARE Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe (cod
PGI02343 - INTERREG EUROPE)” face parte din Grupul Regional de Lucru constituit în domeniul
promovării, conservării și protejării patrimoniului cultural, coordonat la nivel regional de Agenția
pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamț.
La realizarea Planul Local de Acțiune pentru municipiul Bacău s-au utilizat date și informații din
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) 2014-2023 Bacău, Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă a Municipiului Bacău (PMUD), inclusiv Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului
Bacău.
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Principalele obiective ale Planului Local de Acțiune sunt următoarele:
• Băcău, oraș atractiv prin diversificarea ofertei culturale și îmbunătăţirea infrastructurii
culturale;
• Bacău, orașul tinerilor;
• Economie competitivă bazată pe colaborări intersectoriale şi transnaţionale, inclusiv în
domeniul turismului;
• Oraş cu o reţea albastră-verde consolidată, ce oferă premisele unei dezvoltări urbane
sustenabile;
• Oraş racordat la infrastructura de transport naţional;
• Servicii de transport public atractive care deservesc întregul oraş;
• Infrastructură adecvată şi atractivă pentru deplasări nemotorizate;
• Gestiune eficientă a mobilităţii prin instrumente ICT;
• Reţea de spaţii publice care deserveşte echilibrat oraşul, susţine coeziunea socială şI
valorifică principalele puncte şi zone de interes;
• Infrastructură şi evenimente sportive care să susţină profilul / vocaţia de oraş sportiv;
• Capacitate crescută de a dezvolta, implementa și monitoriza proiecte;
• Sistem de servicii publice informatizat.
În vederea monitorizării Planului Local de Acțiune este propusă înființarea unui Comitet de
Monitorizare, din care să facă parte reprezentanții următorilor actori relevanți:
1) Primăria Municipiului Bacău – Agenția de Dezvoltare Locală, Serviciul Implementare
Proiecte, Arhitect Șef, Compartiment învățământ, cultură și sănătate, Compartiment finanțări
locale, Direcția economică (reprezentanți nominalizați ulteriori prin decizie a Primarului);
2) Consiliul Județean Bacău.
În acest sens, Primăria Municipiului Bacău şi Consiliul Judeţean Bacău au încheiat un
Acord de Colaborare privind implementarea și monitorizarea Planului Local de Acțiune.
8.

Proiect de hotărâre (HCL nr. 424 din 29.10.2018) privind aprobarea proiectului:
„Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office ca
masura de simplificare administrativă şi optimizare a furnizării serviciilor pentru
cetăţeni la nivelul Municipiului Bacău”, în cadrul Programului Operaţional Capacitate
Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar
accesibile şi transparente, Cod apel: POCA/350/2/1- Introducerea de sisteme și
standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate
către beneficiari în concordanță cu SCAP şi cofinanţarea cheltuielilor eligibile şi
neeligibile:

Prin acest proiect se urmăreşte implementarea unor sisteme informatice pentru dezvoltarea
si creşterea gradului de sofisticare a serviciilor online furnizate către cetăţeni, inclusiv prin
digitalizarea arhivei la nivelul Primăriei Municipiului Bacău, contribuind astfel la îndeplinirea
obiectivului specific 2.1 al POCA " Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația
publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP ".
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
•
Optimizarea activitaţilor interne ale funcţionarilor, prin implementarea unei platforme
integrate de management al activitaţilor şi al înregistrărilor, inclusiv prin digitalizarea şi gestiunea
electronică a arhivei Primăriei Municipiului Bacău,
•
Implementarea unei platforme de tip portal pentru servicii care să fie furnizate online către
cetăţeni,
•
Îmbunătăţirea abilităţilor şi cunoştinţelor personalului Primăriei Municipiului Bacău pentru
utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect si pentru gestionarea documentelor
electronice.
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9. Proiect de hotărâre (HCL nr. 430 din 6.11.2018) prin care s-a aprobat modificarea HCL
nr. 171 din 7.05.2018
10. Proiect de hotărâre (HCL nr. 517 din 21.12.2018) privind aprobarea documentației
tehnico economice – faza, DALI pentru obiectivul de investiţii: “Modernizare şi
reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicaţii N.V. Karpen”
Proiectul “Modernizare şi reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicaţii N.V. Karpen”, este
prevăzut a fi finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Prioritatea de investiţii 4.4 - Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională
pentru dobândirea de competenţe şi învaţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor
de educaţie şi formare, Obiectivul specific 4.5 - Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale
relevante pentru piaţa forţei de muncă.
Prin acest proiect se doreşte modernizarea, reabilitarea și dotarea Colegiului Tehnic de
Comunicații N.V. Karpen” situat în Municipiul Bacău, strada Mioriței nr. 76.
Investițiile prevăzute în cadrul OS 4.5 vizează învățământul profesional şi tehnic. Pentru
atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea
următoarelor tipuri de investiții:
• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale
pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi
şcoli profesionale).
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