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SERVICIUL  IMPLEMENTARE  PROIECTE   

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

 

 

I. La începutul anului 2018, situaţia proiectelor cu finanţare nerambursabilă aflate în 

implementarea Serviciului Implementare Proiecte se prezenta astfel :                                                                                                                                                                    

 

 

II. La începutul anului 2018, situaţia proiectelor cu finanţare nerambursabilă aflate în 

monitorizare la Serviciul Implementare Proiecte au fost :     

     

Nr. 
cr 

Denumire proiect 

Data receptiei la terminarea 

lucrărilor/ Data incepere 

perioadă de monitorizare 

1 Modernizare Calea Moinesti 02.12.2014 

2 Reabilitare infrastructura urbana, zona Mioritei – 9 Mai – 

Vantului –Vadu Bistritei 
26.01. 2016 

 

                                                                                       

I. PROIECTE  ÎN IMPLEMENTARE  2017 

                                                                

                                                                                                                              

1. Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea 

conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru 

creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană 
 

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial (POS) Mediu Axa 

Prioritară 3 „ Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea 

şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în 

localităţile cele mai afectate de poluare”. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 

Operaţional Sectorial Mediu şi Municipiul Bacău în calitate de Beneficiar au încheiat în data 

06.09.2010 în baza Deciziei de Aprobare nr. C(2010) 4732 din data de 07.07.2010 a Comisiei 

Nr. 

crt 
Denumire proiect 

Sursa de 

finantare 

Stadiu fizic 

proiect la 

nivelul 

lunii 

ianuarie 

2018 

Perioada de 

implementare 

1 

Retehnologizarea  sistemuluide termoficare 

din municipiul Bacau in vederea conformarii 

la normele de protectia mediului privind 

emisiile poluante in aer si pentru cresterea 

eficie– CCI No 2009RO161PR024 

F Coeziune 

Buget national 

Buget local 

89% 
06.09.2010-

30.06.2016 

2 
Reabilitare şi modernizare „Insula de 

Agrement” 

FEDR 

Bugetul 

National 

Bugetul Local 

 

70% 

 

27.04.2012-

31.12.2018 
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Europene şi a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1411/06.09.2010, Contractul de 

finanţare nr. 102377 al cărui obiect îl reprezintă reglementarea termenilor şi condiţiilor de acordare 

a finanţării nerambursabile pentru implementarea proiectului „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” cu codul 

CCI No 2009RO161PR024 şi cu numărul de înregistrare în SMIS-CSNR 16948. 

 

 Valoarea totală a acestuia este de 237.093.589 lei fără TVA, din care 5% reprezintă 

cofinanţarea din bugetul local. 

 

 Prin  Decizia Comisiei Europene nr. C(2016) 8774 final din data de 14.12.2016, s-a aprobat 

fazarea proiectului  cu un cost eligibil alocat de 39.535.497 lei fără  TVA (8.785.666 Euro)  

 Contractele supuse fazării sunt: „Reabilitare reţele termice secundare” – 17,907 km şi serviciile de 

„Supervizare”. 

 

 

FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „RETEHNOLOGIZAREA SISTEMULUI DE 

TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL BACĂU” 

Nr. 

Crt. 
OBIECTIV ACTIVITATEA REZULTAT 

I.1. Obţinerea aprobării 

Cerererii de finanţare 

pentru proiect deousă în 

27.12.2017 in cadrul 

POIM, Axa 7, O.S. 7.1, 

proiecte fazate 

- Întocmirea răspunsurilor la 

Clarificările nr. 1 şi 2 solicitate de către 

DGPEIM prin aplicaţia MySMIS 2014; 

- Întocmire şi transmiterea unor 

informaţii suplimentarea privind 

clarificarea unor aspecte nelămurite 

prin Clarificările nr. 1 şi 2; 

- Întreprinderea de către echipa de 

proiect a unor diligenţe privind 

stabilirea împreună cu DGPEIM (AM 

POIM) a modului de îndeplinire a 

cerinţeţelor Ghidului Solicitantului – 

discuţii şi deplasări de lucru la sediul 

DGPEIM; 

- Colaborarea cu departamente 

specializate ale Municipiului Bacău 

(Unitatea municipală pentru 

monitorizare privind stadiulStudiului de 

oportunitate delegare serviciu operare 

SACET, Contract Concesiune delegare 

serviciu) şi operatorul S.C. 

Thermoenergy Group S.A., (Birou 

Investiţii, Birou Management Energetic 

penru emiterea Licenţei ANRE pentru 

operarea SACET, indicatori proiect) în 

vederea transmiterii informaţiilor 

solicitate de către DGPEIM. 

Cerere de Finanţare a 

fost respinsă prin 

Raportul de Verificare a 

conformităţii 

administrative şi a 

eligibilităţii nr. 

73111/04.10.2018 

 

NEREALIZAT 
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I.2 Coordonarea 

Managementului de 

proiect pentru finalizarea 

proiectului 

Activităţi specifice de management de 

proiect pentru finalizarea proiectului: 

- Asigurarea bugetului necesar 

finalizării implementării proiectului 

(finanţarea contractelor de lucrări 

pentru investiţii şi servicii pentru 

proiect – asistenţă tehnică supervizare); 

- Confirmarea situaţiilor 

/aplicaţiilor de plată şi realizarea 

plaţilor aferente contractelor derulate 

prin proiect; 

- Asigurarea continuităţii 

activităţii de supervizare şi didirinţie de 

şantier prin contractarea în continuare a 

prestatorului – contract nr. 

69464/12.09.2018; 

- Coordonarea soluţionării 

sesizărilor Asocuiaţiilor de 

proproetari/populaţiei din zonele 

afectate la lucrarile desf[;urate ]n cadrul 

proiectului – contract reabilitare reţele 

termice secundare; 

- Asigurarea comunicării cu 

DGPEIM privind stadiul implementării 

proiectului – informări periodice, 

transmiterea actelor adiţionale ale 

contractelor de lucrări în vederea 

avizării; 

- Asigurarea colaborării UMP cu 

operatorul S.C. Thermoenergy Group 

S.A., în vederea rezolvării unor 

deficienţe ale instalaţiilor, realizate prin 

proiect pentru repunerea în funcţiune, 

în perioada de garanţie sau post-

garanţie; 

- Colaborarea cu departamente 

specializate ale Municipiului Bacău sau 

operatorul S.C. Thermoenergy Group 

S.A., în vederea transmiterii 

informaţiilor solicitate de către 

DGPEIM; 

- Menţinerea şi completarea 

arhivei proiectului conform cerinţelor 

specifice finatărilor nerambursabile de 

la UE; 

- Pregătirea şi transmiterea către 

Serviciul Juridic a documentaţiilor 

aferente unor acţiuni juridice derulate 

de către sau impotriva Municipiul 

Bacău în legătura cu proiectul; 

- Informări la cerere ale 

structurilor de conducere cu privire la 

stadiul proiectului (Compartiment 

REALIZAT 
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Cabinet Primar, Consiliul Local). 

II. Coordonarea execuţiei lucrărilor de investiţii specifice proiectului 

II.1. Recepţia lucrărilor   

II.1.1. Contract nr. 

68916/29.08.2012 
 

„Gospodărie CLU în CET 

1 Chimiei Bacău și 

Gospodărie păcură și 

tratare ape uzate în CET 2 

Letea Bacău” 

 

Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi 

Recepţia Finala: 

 

S-a realizat recepţia la terminarea 

lucrărilor confirmată prin 

PVRTL constructii nr. 

492248/23.10.2018, aferent obiectului 2 

din contract, ”Gospodarie de pacura si 

statie tratare ape uzate in CET 2-Letea, 

Bacau”; 

PVRTL montaj instalatii 

nr.492252/06.11.2018, aferent 

obiectului 2 din contract, ”Gospodarie 

de pacura si statie tratare ape uzate in 

CET 2-Letea, Bacau” obiect 

Gospodarie pacura si tratare ape uzate 

in CET2 Letea Bacau 

Prin recepţiile realizate s-

a confirmat finalizarea 

lucrărilor pe întreg 

contractul, primul obiect 

al contractului fiind 

finalizat anterior. 

 

Nu au fost stinse de către 

Antreprenor obiecţiunile 

aferente recepţiilor şi nici 

nu s-a realizat recepţia la 

punerea în funcţiune, 

astfel încît instalaţiile să 

intre în perioada de 

garanţie. 

 

REALIZAT PARŢIAL 

II.1.2. Contract nr. 

69241/23.11.2011 
 

„Ciclu combinat 14 MWT 

+ Cazane auxiliare + 

Adaptarea schemei 

termomecanice în CET 1 

Chimiei Bacău” 

 

Recepţie Finala a Obiectului 1 din 

contract – Centrala ciclu combinat 14 

MWT nu s-a realizat, întrucât Perioada 

de Garanţie expiră la22.09.2019 

- 

II.1.3. Contract nr. 

68577/18.02.2014 
 

“Reabilitare retele termice 

secundare din municipiul 

Bacau” 

Recepţie la Terminarea Lucrărilor: 

 

UMP a coordonat activitatea de 

recepţie (convocarea Comisiilor, 

solicitarea obiecţiunilor, asigurarea 

comunicării dintre părţi Comisii, 

operator S.C. Thermoenergy Group 

S.A., Antreprenor, convocarea unor 

întalniri suplimentare între părţi pentru 

În anul 2018 au fost  

recepţionate lucrările la 6 

PT (3 în anul 2017), 

fiind în 

pregătirearecepţiei 

lucrările aferente 

reţelelor aferente altor6 

Puncte Termice din cele 

13 nerecepţionate. 
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armonizarea unor divergenţe), 

secretariatul sedinţelor fiind asigurat de 

către Consultantul Supervizor. 

 

S-a realizat recepţia lucrărilor 

confirmată prin: 

PVR PIF nr. 492107/25.04.2018 – PT 

43 (lot 3); 

PVRTL nr. 492055/07.03.2018 – PT 18 

(lot 4); 

PVRTL nr. 492058/07.03.2018 – PT 29 

(lot 4); 

PVRTL nr. 492054/07.03.2018 – PT 11 

(lot 5); 

PVRTL nr. 492056/07.03.2018 – PT 19 

(lot 5); 

PVRTL nr. 492057/07.03.2018 –PT 22 

(lot 5); 

 

 

REALIZAT PARŢIAL 

II.2.1 Finalizarea lucrărilor 

 

Contract nr. 

68577/18.02.2014 
 

“Reabilitare retele termice 

secundare din municipiul 

Bacau” 

Coordonarea prin Dirigintele de şantier 

şi Proiectant a lucrărilor în cadrul 

contractului “Reabilitarea reţelelor 

termice secundare” şi pregătirea 

recepţionării acestora (verificarea finală 

a execuţiei, pregătirea documentaţiei 

Cartea Construcţiei, pregătirea 

documentaţiei As-built). 

Rest de executat 

(reabilitat)1,8 kilometri, 

reprezentând reţea 

termică aferente a 3 

Puncte Termice (PT9, 

PT14, PT63), din totalul 

celor 22 incluse în 

reabilitare prin proiect, 

respectiv 13 PT 

nerecepţionate 

 

REALIZAT PARŢIAL 

II.3. Recepţie finală 

 
Contract  

68943/ 01.10.2012 

 

“Statie tratare ape uzate 

CET Chimiei Bacau” 

Coordonarea prin Dirigintele de şantier 

şi Proiectant a lucrărilor în cadrul 

contractului “Statie tratare ape uzate 

CET Chimiei Bacau”. 

Urmare a indeplinirii cerinţelor 

contractuale şi stingerii obiecţiunilor s-

a semnat Procesul verbal de recepţie 

finală şăi în 28.06.2018 s-a emis 

Certificatul de recepţie finală. 

Realizat 

II.4   Transmitere   D. Patrimoniu 

-  - Situaţia juridico-

economică; 

- - Situaţia mijloacelor fixe; 

Urmare a finalizării şi recepţiei finale a 

unor componente ale proiectului, s-au 

întocmit situaţiile necesare transmiterii 

la D. Patrimoniu şi înregistrării în 

domeniul public a obiectivelor: 

-16.03.2018„Retehnologizare pompe 

transport termoficare CET Chimiei 

Bacău”; 

- 24.04.2018”Staţie tratare ape uzate 

Chimiei Bacău” 

Realizat 
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2. Reabilitare şi modernizare „Insula de Agrement” 
 
Proiectul a fost depus în data de 23.11.2009 (Nr. Cerere de finanţare: NE/27/5/5.2/441/23.11.2009) 

în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea 

turismului, Domeniul major de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii 

de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice. 

 Valoarea totală a proiectului: 52.178.341 lei inclusiv TVA.  

 Pe data de 26 aprilie 2012 a fost semnat Contractul de finanţare. 

 Procedura de achiziție a lucrărilor(după o perioadă de contestații la CNSC și instanțe) a fost 

finalizată în martie 2015, contractul fiind atribuit Asocierii SC Conbac SA Bacau + SC SSAB-

AG SRL Bacau + SC Moldocor SA Piatra Neamt+ SC Casa Design SRL Gura Humorului. 

 Ordinul de începere a fost emis în data de 02.04.2015.  

 Stadiul fizic al proiectului este de aprox. 70% 
 

 

REABILITARE ŞI MODERNIZARE INSULA DE AGREMENT BACĂU 

Nr. 

Crt. 
OBIECTIV ACTIVITATEA REZULTAT 

I. Finalizare etapă proiectare 

I.1 Finalizare proiectare 

Parcare supraetajată  

- Obţinerea Certificatului de 

urbanism, a avizelor şi acordurilor 

pentru parcarea supraetajată 

 

Realizat Parţial 

S-au obţinut toate avizele 

solicitate prin CU 
46/22.01.2018, avizul Poliției 

rutiere fiind negativ. 

Durata mare de finalizare se 

datorează furnizării cu 

întârziere a documentaţiilor 

tehnice de către proiectant. 

I.2 Schimbarea soluției 

tehnice de realizare a 

parcării  

- Modificarea soluţiei 

constructive din parcare supraetajată 

în parcare la sol din cauza 

constrângerilor de natură tehnică(aviz 

negativ Poliţie rutieră); 

- Întocmirea şi transmiterea 

către AM POR a documentaţiilor în 

vederea obţinerii avizului privind 

schimbarea soluţiei tehnice; 

- Obţinerea Certificatului de 

urbanism, a avizelor şi acordurilor 

pentru parcarea la sol 

- Obţinerea Autorizaţiei de 

construire  

Realizat 

S-a obţinut acceptul de 

principiu(69278/28.06.2018) 

de la AMPOR. 

 

 

 

 

S-a obţinut CU 
nr.654/10.08.2018 și avizele 

necesare. 

 

S-a obţinut AC nr. 
nr.347/28.11.2018 

Durata mare de finalizare se 

datorează furnizării cu 

întârziere a documentaţiilor 

tehnice de către proiectant.  

I.3 Recepţie Documentaţii 

tehnice(DTAC, PTH) 

-  Au fost analizate, au fost 

transmise observaţii si au fost 

recepţionate documentaţiile pentru 

Parcarea la sol (D.T.A.C. SI PTh); 

-  A fost analizată, au fost 

transmise observaţii şi este în curs de 

recepţionare Proiectul Tehnic Rest de 

executat  

Realizat parţial 
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- Au fost întocmite actele in 

vederea achiziţionării si au fost 

achiziţionate serviciile de: 

recepţionare a documentaţiilor 

Tehnice mai sus amintite; 

- Au fost finalizate demersurile 

privind achiziţia serviciilor de 

asigurare a verificării tehnice a 

proiectelor anterior precizate; 

 

- Transmitere PTH - rest de 

executat şi PTH – parcare la sol către 

ADR în vederea avizării. 

 

 

 

 

 

Durata mare de finalizare se 

datorează furnizării cu 

întârziere a documentaţiilor 

tehnice de către proiectant. 

 

S-a obţinut avizul de 

conformitate. 

 

II Asigurare management de proiect 

II.1 Activităţi specifice de 

management de proiect 

pentru finalizarea 

proiectului: 

 

- Asigurarea bugetului necesar 

finalizării implementării proiectului 

(finanţarea contractelor de lucrări şi 

servicii pentru proiect – asistenţă 

tehnică supervizare); 

- Confirmarea situaţiilor 

/aplicaţiilor de plată şi realizarea 

plaţilor aferente contractelor derulate 

prin proiect; 

- Asigurarea continuităţii 

activităţii de supervizare şi dirigenţie 

de şantier  

- Asigurarea comunicării cu 

ADR/AMPOR privind stadiul 

implementării proiectului – raportări 

periodice, vizite pe teren. 

- Menţinerea şi completarea 

arhivei proiectului conform cerinţelor 

specifice finanţărilor nerambursabile 

de la UE; 

- Pregătirea şi transmiterea către 

Serviciul Juridic/avocaţi a 

documentaţiilor aferente unor acţiuni 

juridice derulate de către sau 

împotriva Municipiul Bacău în 

legătura cu proiectul; 
 

Realizat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunalul Bacău a constatat 

prin sentinţa nr. 1313 din 

21.12.2017 culpa, 

obligându-l la plata  sumei  

de  3.292.046 lei cu titlu de 

daune interese 

proiectantului. Curtea de 

Apel Bacău prin hotărârea 

nr. 755/2018 din 

31.05.2018(definitivă) a 

menţinut sentinţa 

precedentă. 

III Coordonarea execuţiei lucrărilor de investiţii specifice proiectului 

III.1 Racordare obiectiv la 

reţeaua de electricitate 

- Transmitere studiu de soluţie 

către Delgaz Grid în vederea obţinerii 

avizului tehnic de racordare; 

- Finalizare procedură de 

achiziţie servicii de proiectare şi 

Realizat 
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execuţie lucrări; 

-  Colaborarea cu diferite 

departamente ale aparatului de 

specialitate în vederea identificării 

terenului pentru montajul punctului 

de transformare. Finalizare demersuri 

în vederea înscrierii imobilului în 

domeniul public, acordare drept de 

superficie; 

- Obţinerea certificatului de 

urbanism, avizelor şi a autorizaţiei de 

construire; 

- Execuţia lucrărilor 

III.2 Contract de lucrări nr. 

68692/19.03.2015 
 

 

 

- Verificare şi transmitere 

obiecţiuni Certificat intermediar de 

plată nr.15  

- Iniţierea demersurilor privind 

efectuarea recepţiei parţială/predării 

echipamentelor aflate în custodie. 

(pregatirea actelor in vederea 

realizarii corespondenta cu I.S.C.-ul, 

cu serviciul juridic, stabilirea 

comisiei; vizita pe amplasament) 

Realizat parţial 

Executantul nu a transmis 

până în prezent CIP 15 cu 

modificările solicitate. 

Având în vedere expirarea 

perioadei de execuţie 

contractuale, s-au iniţiat 

demersurile privind 

efectuarea recepţiei parţiale, 

conform prevederilor legale. 

Din cauza că reprezentanţii 

ISC nu au participat până în 

acest moment, conform art. 

37 din Legea 50/1991, 

recepţia nu poate fi 

finalizată. 

III.3 Achiziţie lucrări rest de 

executat 

- Iniţiere demersuri în vederea 

lansării procedurii de achiziţie 
Nerealizat 

Durata mare de finalizare se 

datorează furnizării cu 

întârziere a documentaţiilor 

tehnice de către proiectant. 

   

 

II. PROIECTE  ÎN MONITORIZARE  2018 
 

 

1.Modernizare Calea Moineşti 

 
 valoare totală proiect : 38.970.476,35 lei cu TVA.  

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013(POR) Axa prioritara 

1 / Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor / poli urbani de crestere; Domeniul de interventie 1.1 – 

Planuri integrate de dezvoltare urbana; subdomeniul: Poli de dezvoltare urbană. 

Pe data de 26 aprilie 2012 a fost semnat Contractul de finanţare. 

 

Contractul de lucrări nr. 69.000 a fost semnat în data 27.11.2012 cu Asocierea SC Conextrust SA 

Bacău - SC Constructii Feroviare Drumuri si Poduri SRL - SC Amicii SA - SC Servrut Construct 

SRL. 
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Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 04.03.2013, asistenta tehnica din partea 

proiectantului fiind asigurată de către S.C. Lucaway SRL, iar asistenta tehnica – supravegherea 

lucrarilor de catre inspectorii de santier de către S.C.Primacons Group SRL. 

Lucrarile au fost finalizate(receptia la terminarea lucrarilor având loc pe 02.12.2014). 

 În decembrie 2016 a avut loc Recepţia finală. 

 S-au făcut demersurile necesare în vederea actualizării domeniului public al Municipiului Bacău. 

 Având în vedere că proiectul se află în perioada de monitorizare ex-post,  în cursul anului 2018  s-

a transmis către OI ADR raportul de durabilitate. Totodată s-a efectuat o vizită la fața locului de 

către reprezentanții ADR.  

 

 

2. Reabilitare infrastructura urbana, zona str. Mioritei–9 Mai–Vantului–

Vadul Bistritei” 

 
 valoare totală proiect : 18.890.597,72 lei cu TVA.  

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013(POR) Axa prioritara 

1 / Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor / poli urbani de crestere; Domeniul de interventie 1.1 – 

Planuri integrate de dezvoltare urbana; subdomeniul: Poli de dezvoltare urbană. 

Pe data de 27  noiembrie 2012 a fost semnat Contractul de finanţare. 

 

Contractul de lucrări nr. 69.350 a fost semnat în data 18.10.2013 cu Asocierea SC SYMMETRICA 

SRL Veresti Suceava, SC ROMAN IMPEX PREST SRL Bacau si SC ELECTROAXA SRL 

Suceava. 

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 18.10.2013, asistenta tehnica din partea 

proiectantului fiind asigurată de către Asociera S.C. Pemora SRL Piatra Neamt si SC General 

Electric SRL Bacau, iar asistenta tehnica – supravegherea lucrarilor de catre inspectorii de santier 

de către S.C. Arhivolta SRL Bacau. 

Lucrarile au fost finalizate (receptia la terminarea lucrarilor având loc pe 26.01.2016). 

 Având în vedere că proiectul se află în perioada de monitorizare ex-post,  în cursul anului 2018   

s-a transmis către OI ADR raportul de durabilitate. Totodată s-a efectuat o vizită la fața locului de 

către reprezentanții ADR.  

 

 

3. Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului social de ingrijire 

Persoane varstnice Bacau 

 
 valoare totală proiect : 4.516.649 lei cu TVA.  

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 (POR) Axa prioritara 

1 / Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor / poli urbani de crestere; Domeniul de interventie 1.1 – 

Planuri integrate de dezvoltare urbana; subdomeniul: Poli de dezvoltare urbană. 

 Având în vedere că proiectul se află în perioada de monitorizare ex-post,  în cursul anului 2018  s-

a transmis către OI ADR raportul de durabilitate. Totodată s-a efectuat o vizită la fața locului de 

către reprezentanții ADR –Nord Est.  

 

 

4. Reabilitare si modernizare imobil str. Henri Coanda nr. 9 
 

 valoare totală proiect : 3.136.866,47 lei cu TVA.  

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 (POR) Axa prioritara 

1 / Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor / poli urbani de crestere; Domeniul de interventie 1.1 – 

Planuri integrate de dezvoltare urbana; subdomeniul: Poli de dezvoltare urbană. 
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 Având în vedere că proiectul se află în perioada de monitorizare ex-post,  în cursul anului 2018  s-

a transmis către OI ADR raportul de durabilitate. Totodată s-a efectuat o vizită la fața locului de 

către reprezentanții ADR –Nord Est.  

 

 

III. DEPOZIT ECOLOGIC DE DEȘEURI 

 
Serviciul Implementare Proiecte  a colaborat cu alte departamente din cadrul Primăriei 

municipiului Bacău în ceea ce privește realizarea măsurilor de remediere stabilite în vederea 

predării obiectivului mai sus menționat, către S.C. Eco Sud S.A.  Totodată a fost asigurată și 

operarea stației de osmoză inversă. 

 

 

IV. PROIECTE CU FINANŢARE LOCALĂ NERAMBURSABILĂ 
 

 

În cursul anului 2018 personalul din cadrul Serviciului Implementare Proiecte a fost 

implicat în derularea procedurilor de  acordare  a unor finanţări neramburabile de la bugetul 

municipiului Bacău pentru activităţi nonprofit de interes local în conformitate cu prevederile Legii 

350/2005 și ale Legii 69/2000. Printre  activităţile desfăşurate menţionăm evaluarea cererilor de 

finanţare, contractare, monitorizarea implementării. 

 

V. DIVERSE 
  

 Personalul din cadrul Serviciului Implementare Proiecte  a participat şi la: 

 activitatea de inventariere anuală  a patrimoniului propriu al Municipiului Bacău(mijloace 

fixe, obiecte de inventar, materiale consumabile, gestiuni) 

 activitatea de prelucrare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzire în sezonul 

2018-2019. 

 Activităţi de demararea şi realizarea unor obiective de investiţii finanţate din bugetul local, 

după cum urmează:    

 

 

 

Nr. 

Crt. 
OBIECTIV ACTIVITATEA REZULTAT 

  

1. Servicii de proiectare: 

audit energetic si 

Documentatie de avizare 

a lucrarilor de interventie 

pentru obiectivul de 

investitii ”Lucrari de 

interventie pentru 

cresterea eficientei 

energetice a cladirilor 

publice (reabilitare 

termica) – Colegiul 

National de arta George 

Apostu, Municipiul 

Bacau” 

- Au fost intocmite actele in vederea 

initierii achizitiei: Nota conceptuala si 

Tema de proiectare; 

- a fost incheiat Contractul de servicii 

nr. 69301/09.10.2017 intre 

Municipiul Bacau si S.C. ABBAC 

GROUP SRL; 

- A fost obtinute/achitate: Studiul 

Geotehnic, studiul topografic si 

Certificatul de Urbanism nr. 

690/05010.2019 si avizele solicitate 

prin C.U; 

- Au fost predate: Auditul energetic si 

Documentatia de Avizare a Lucrarilor 

de Interventie corespunzatoare 

Realizat 

S-au receptionat si 

achitat: 

auditul energetic si 

Documentatie de avizare 

a lucrarilor de interventie 

pentru obiectivul de 

investitii ”Lucrari de 

interventie pentru 

cresterea eficientei 

energetice a cladirilor 

publice (reabilitare 

termica) – Colegiul 

National de arta George 

Apostu, Municipiul 
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obiectivului: 

”Lucrari de interventie pentru 

cresterea eficientei energetice a 

cladirilor publice (reabilitare termica) 

– Colegiul National de arta George 

Apostu, Municipiul Bacau” 

- Au fost intocmite actele in vederea 

initierii Hotararii de consiliu Local 

Bacau” 
 Hotărârea nr. 335 din 

31.08.2018 
privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-
economice faza D.A.L.I. 

pentru obiectivul de 
investitii: Lucrari de 
interventie pentru 

cresterea eficientei 
energetice a cladirilor 

publice (reabilitare 
termica) Colegiul National 
de Arta “George Apostu”. 

2. Servicii de proiectare 

etapa Studiu de 

Fezabilitate pentru 

obiectivul de investitii: 

Construire gradinita si 

cresa Colegiul Tehnic 

de Comunicatii N.V. 

Karpen 

- Au fost intocmite actele in vederea 

initierii achizitiei: Nota conceptuala si 

Tema de proiectare; 

- a fost incheiat Contractul de servicii 

nr. 69139/07.08.2017 intre 

Municipiul Bacau si S.C. ONE 

DESIGN  SRL Bucuresti; 

- A fost obtinute/achitate: Studiul 

Geotehnic, studiul topografic si 

Certificatul de Urbanism si avizele 

solicitate prin C.U; 

- A fost predata: Documentatia de  

Avizare a Lucrarilor de Interventie 

corespunzatoare obiectivului: 

Construire gradinita si cresa Colegiul 

Tehnic de Comunicatii N.V. Karpen 

 Au fost intocmite actele in vederea 

initierii Hotararii de consiliu Local; 

- Au fost intocmite actele in vederea 

initierii achizitiei: Nota conceptuala, 

Caietul de sarcini si Tema de 

proiectare in vederea incheierii 

contractului pentru Proiectare – etapa 

Proiect Tehnic si executie lucrari; in 

acest sens a fost constituita Comisia 

de evaluare a achizitiei publice in care 

ne-am desfasurat activitatea. 

Realizat 

S-a receptionat si achitat: 

Documentatie de avizare 

a lucrarilor de interventie 

pentru obiectivul de 

investitii 

Construire gradinita si 

cresa Colegiul Tehnic de 

Comunicatii N.V. 

Karpen 

 
Hotărârea nr. 274 din 

24.07.2018 
privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-
economice faza Studiu de 

Fezabilitate pentru 

investiția “Construire 

grădiniță și creșă Colegiul 

Tehnic de Comunicații N. 
V. Karpen” 

 

Nu se stie care a fost 

motivul pentru care, 

dupa incheierea 

procedurii de achizitie si 

semnarea contractului de 

lucrari, contractul a fost 

predat spre urmarire, 

Serviciului Investitii  

3. Servicii de elaborare a 

studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul de 

investitii: Construire 

gradinita si cresa Scoala 

„Nicu Enea”, strada 

Calea Romanului nr. 

144 

- Au fost intocmite actele in vederea 

initierii achizitiei: Nota conceptuala si 

Tema de proiectare; 

- A fost incheiat Contractul de servicii 

nr. 69461/29.11.2017 intre 

Municipiul Bacau si S.C. ONE 

DESIGN SRL - A fost 

obtinute/achitate: Studiul Geotehnic, 

Studiu topografic si Certificatul de 

Urbanism nr. 118/21.02.2019 (care a 

fost si prelungit) si avizele solicitate 

prin C.U; 

In curs de realizare 

 

Studiul de Fezabilitate  

pentru obiectivul de 

investitii: Construire 

gradinita si cresa 

Scoala „Nicu Enea”, 

strada Calea 

Romanului nr. 144 se  

afla in curs de 

receptionare 

 

https://municipiulbacau.ro/wp-content/uploads/2018/01/hcl-nr.335-din-31.08.2018.pdf
https://municipiulbacau.ro/wp-content/uploads/2018/01/hcl-nr.335-din-31.08.2018.pdf
https://municipiulbacau.ro/wp-content/uploads/2018/01/hcl-nr.274-din-24.07.2018.pdf
https://municipiulbacau.ro/wp-content/uploads/2018/01/hcl-nr.274-din-24.07.2018.pdf
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- A fost predat: Studiul de Fezabilitate 

corespunzator obiectivului: 

Construire gradinita si cresa Scoala 

„Nicu Enea”, strada Calea Romanului 

nr. 144 cu intarziere si cu erori. 

  

4. Servicii de proiectare 

faza Studiu de 

Fezabilitate pentru 

obiectivul de investitii 

Construire cresa 

Centrul Bugetar scoala 

Mihai Dragan – Scoala 

„Georgeta Mircea 

Cancicov” str. 

Prieteniei nr. 73 

- Au fost intocmite actele in vederea 

initierii achizitiei: Nota conceptuala si 

Tema de proiectare; 

- a fost incheiat Contractul de servicii 

nr. intre Municipiul Bacau si 

Societatea de Servicii Publice 

Municipale Bacau - A fost 

obtinute/achitate: Studiul Geotehnic, 

Studiu topografic si Certificatul de 

Urbanism nr. 84/29.01.2016 (a carei 

durata a fost si prelungita) si au fost 

obtinute avizele solicitate prin C.U; 

- A fost predat: Studiul de Fezabilitate 

corespunzator obiectivului: 

Construire cresa Centrul Bugetar 

scoala Mihai Dragan – Scoala 

„Georgeta Mircea Cancicov” str. 

Prieteniei nr. 73; 

Au fost intocmite actele in vederea 

initierii Hotararii de consiliu Local 

Realizat 

S-a receptionat si achitat 

Studiul de Fezabilitate 

pentru obiectivul 

Construire cresa 

Centrul Bugetar scoala 

Mihai Dragan – Scoala 

„Georgeta Mircea 

Cancicov” str. 

Prieteniei nr. 73 

  Hotărârea nr. 499 din 

21.12.2018 
privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-

economice faza Studiu de 

Fezabilitate la obiectivul de 

investitii: Construire cresa 

Centrul bugetar scoala 

Mihai Dragan – Scoala 

“Georgeta Mircea 

Cancicov 

 

  

5. Servicii de proiectare 

etapa Documentatie de 

Avizare a Lucrarilor de 

Interventie pentru 

obiectivul de investitii: 

„Inchidere Celula I din  

cadrul Depozitului 

conform de deseuri 

Bacau 
 

- Au fost intocmite actele in vederea 

initierii achizitiei: Nota conceptuala si 

Tema de proiectare; 

- a fost incheiat Contractul de servicii 

nr.69111/11.06.2018 intre Municipiul 

Bacau si SC AGHEMIR COMPANY 

SRL IASI; 

- Au fost obtinute/achitate: Studiul 

topografic si Documentatia in vederea 

obtinerii Certificatul de Urbanism.  

In curs de realizare 

- A fost obtinut 

Certificatul de Urbanism 

nr. 219/11.09.2018 si  

avizul solicitat prin C.U: 

- - Alimentare cu energie 

electrica; 

- -Avizul de Mediu si 

Avizul din partea A.N. 

Apele Romane este in 

procedura de avizare din 

luna octombrie 2019 

6. Servicii de intocmire 
Studii topo pentru: 

Lucrari de interventie  

pentru cresterea eficientei 

energetice a cladirilor 

publice (reabilitare 

termica) – Colegiul 

National de arta George 

Apostu, 

Gradinita cu program 

prelungit nr. 29 si Scoala 

gimnaziala „Consantin 

Platon” 

- Au fost intocmite actele in vederea 

initierii achizitiei: Nota conceptuala si 

Caietul de sarcini; 

- A fost transmisa o comanda catre 

S.C. AG. SRL Bacau; 

- Au fost predate Studiile topografice 

solicitate. 

Realizat 

Au fost receptionate si 

achitate Studiile topo 

corespunzatoare 

obiectivelor: 

Lucrari de interventie  

pentru cresterea 

eficientei energetice a 

cladirilor publice 

(reabilitare termica) – 

Colegiul National de 

arta George Apostu, 

Gradinita cu program 

https://municipiulbacau.ro/wp-content/uploads/2018/01/hcl-nr.499-din-21.12.2018.pdf
https://municipiulbacau.ro/wp-content/uploads/2018/01/hcl-nr.499-din-21.12.2018.pdf
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prelungit nr. 29 si 

Scoala gimnaziala 

„Consantin Platon” 

7. Servicii de intocmire 

expertize tehnice pentru 

obiectivele de investitii: 

Lucrari de interventie  

pentru cresterea eficientei 

energetice a cladirilor 

publice (reabilitare 

termica) – Colegiul 

National de arta George 

Apostu, 

Gradinita cu program 

prelungit nr. 29 si Scoala 

gimnaziala „Consantin 

Platon” 

- Au fost intocmite actele in vederea 

initierii achizitiei: Nota conceptuala si 

Caietul de sarcini; 

- A fost incheiat Contractul de servicii 

nr. 69184/23.08.2017 intre 

Municipiul Bacau si S.C. ABBAC 

GROUP SRL; 

 

 

 

 

 

Realizat 

Au fost receptionate 

Expertizele tehnice si au 

fost  achitate serviciile 

care au facut obiectul 

contractului nr. 

69184/23.08.2017  . 

8. Lucrari de reparatii 

terasa, Imobil Henri 

Conda nr. 9 

Lucrarile au fost solicitate in cadrul 

vizitei la fata locului din partea 

reprezentantilor A.D.R. Nord-Est;  

Au fost verificate mai multe variante 

de oferte din care a fost aleasa una ca 

si eligibila. 

 

Realizat 

Au fost intocmite acte in 

vederea derularii 

procedurii de achizitie 

publica 

 


