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la scara 

 de promovare 
icleta 
pentru toți 
afic 

n zona 
 universități, 
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Procedura propusă pentru monitorizarea și evaluarea planului de acțiune și a P.M.U.D., în general, 
presupune parcurgerea următoarelor tipuri de activități: 

 Înființarea oficială a Grupului de lucru pentru P.M.U.D. Bacău și a unui 
coordonator/președinte, responsabil PMUD la nivelul Primăriei.  

Grupul de lucru trebuie să se bazeze pe un act administrativ, care să confere competențe 
legale și să creeze condițiile unei asumări rapide de decizii pentru rezolvarea problemelor 
de implementare semnalate. Acesta ar putea avea caracter permanent, cu ședințe lunare 
sau mai dese (adaptate necesităților).  

Grupul de lucru pentru P.M.U.D. Bacău îndeplinește o funcția decizională în procesul de 
implementare a planului, asigurând totodată garantarea, înţelegerea şi acceptarea PMUD, 
comunicarea cu alte instituții, localități etc., continuitatea/ monitorizarea/ actualizarea 
PMUD. 

 Constituirea unui Grup Consultativ pentru PMUD Bacău din reprezentanți ai societății civile. 

Acesta va avea ca obiectiv sprijinirea organelor de decizie din cadrul primăriei în 
fundamentarea corectă a anumitor aspecte privind soluțiile tehnice abordate pentru 
implementarea proiectelor. Invitați în cadrul Grup Consultativ pentru PMUD Bacău, în 
funcție de tematica discuției, pot fi reprezentanți ai mediului universitar, ai organizațiilor 
non-guvernamentale și profesionale, ai Camerei de Comerț și Industrie Bacău, ai grupurilor 
de interese sau ai actorilor locali privați, ai asociațiilor de locatari, etc.  

Acesta va fi convocat de către Grupul de lucru pentru P.M.U.D. Bacău în perioada de 
pregătire individuală a proiectelor ce urmează a fi implementate. 

 Crearea unui colectiv specializat (în cadrul unui Serviciu de transport și siguranță 
rutieră. Compartiment implementare și monitorizare P.M.U.D.) pentru 
implementarea PMUD la nivelul municipiului Bacău. 

Rolul acestui compartiment este acela de a asigura analiza datelor colectate, de a raporta 
progresul implementării și de a asigura necesarul de informații din punct de vedere tehnic a 
întregii problematici de monitorizare pentru Grupul de lucru. 

Din punct de vedere al procesului de implementare și monitorizare P.M.U.D. activitățile 
principale ale compartimentului specializat vor fi: 

 Implementarea PMUD: introducerea în programele de investiții anuale/multianuale a 
proiectelor din PMUD, monitorizarea pregătirii și inițierii achizițiilor, monitorizarea 
progresului implementării proiectelor, monitorizarea efortului financiar pentru 
PMUD, solicitarea de măsuri pentru încadrarea în planificare etc. 

 Verificarea evoluției atingerii țintelor și obiectivelor stabilite prin PMUD în baza 
indicatorilor de progres; 

 Menținerea actualizată a modelului de transport și testarea proiectelor ce vor fi 
implementate în cadrul modelului; 

 Colectarea datelor și informațiilor necesare monitorizării procesului și actualizării 
modelului de transport; 

 Identificarea surselor de finanțare pentru implementarea investițiilor; 
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 Actualizarea Programelor de investiții și acțiuni pe termen scurt, mediu și lung 
aferente PMUD, funcție de evoluțiile existente în municipiu (finanțări disponibile, 
schimbări conjuncturale, etc); 

 Cooperare cu instituții la nivel regional și național; 

 Pregătirea procesului de elaborare a PMUD - ediția următoare. 

În vederea îndeplinirii atribuțiilor, Serviciul de transport și siguranță rutieră. 
Compartimentul implementare și monitorizare P.M.U.D. colaborează și obține informații de 
la toate departamentele din cadrul Primăriei și face demersuri de obținere de infomații de la 
alți parteneri externi. 

Personalul din cadrul acestui Compartiment implementare și monitorizare P.M.U.D trebuie 
selectat astfel încât procesul de monitorizare a implementării PMUD să beneficieze de cei 
mai buni specialiști, cu expertiză în domeniul planificării și monitorizării planurilor 
strategice. De asemenea, serviciul/compartimentul ar putea fi dotat cu tehnică hard și soft 
(inclusiv programe de modelare în transport și de management de proiect) care să permită 
eficiența maximă în monitorizarea planurilor și identificarea din timp a problemelor în 
implementare. 

Pentru o perioada de tranziție, o parte din sarcinile ce revin Compartimentului 
implementare și monitorizare P.M.U.D. și anume cele aferente actualizării modelului de 
transport și, respectiv testării proiectelor cu modelul de transport, poate fi externalizat, 
astfel încât să se asigure fazele inițiale de implementare ale P.M.U.D, până la posibilitatea 
realizării compartimentului. Externalizarea poate prevedea și o componentă de training 
pentru viitorii specialiști ai serviuiului/compartimentului și de organizare a activităților 
interne pentru monitorizarea PMUD. Ca și opțiune de organizare, municipalitatea poate 
menține serviciile de monitorizare externalizate dar cu mențiunea că modelul de transport 
trebuie să existe în permanență actualizat la nivelul primăriei. 

Avantajele externalizării inițiale sunt: 

 Rezolvarea temporară a problemelor de angajare de personal, în contextul salarizării 
sectorului public actual și al restricțiilor de angajare. 

 Formarea în timp a unei expertize pentru specialiștii viitori din cadrul 
compartimentului 

 Existența permanentă a unui instrument de monitorizare a PMUD 

 Dacă aceasta implementare se face exclusiv prin resurse poprii, este necesară 
dotarea primăriei cu hard-ware și soft-ware (soft de modelare a  traficului). De 
asemenea, 1-2 persoane specializate în acest domeniu trebuie angajată. 

Ca și efort financiar, externalizarea presupune existența unui serviciu de consultanță cu 
următoarele activități: 

 Plata periodică a serviciului de monitorizare a implementării PMUD; 

 Plata periodică a serviciului de actualizare a modelului de transport; 
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 Plata la comandă a serviciului de testare în model a implementării fiecărui proiect 
(date necesare fundamentării cererilor de finanțare în cazul accesării fondurilor 
europene); 

 Training pentru compartimentul specializat pentru implementare PMUD. 

Indicatori de monitorizare 

Pentru implementarea PMUD Bacău un set de indicatori de monitorizare vor fi evaluați periodic. 
Aceștia sunt prezentați în Anexa 10. 

Acestor indicatori li se pot adaugă și alții, identificați pe parcursul monitorizării ca fiind generați de 
anumiți factori de risc și care au influență directă sau indirectă asupra realizării obiectivelor. 

Pentru monitorizarea și respectarea Planului de acțiune este foarte importantă colaborarea, 
coordonarea și comunicarea, atât în cadrul Grupului de lucru pentru P.M.U.D. Bacău constituit, cât 
și cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei, astfel încât monitorizarea implementării 
să beneficieze în timp util de toate informațiile referitoare la stadiul proiectelor implementate sau 
în pregătire, iar Grupul de lucru pentru P.M.U.D. Bacău să poată interveni acolo unde consideră că 
modul de desfășurare al procesului de implementare al proiectului poate genera perturbări în 
atingerea obiectivelor și în coordonarea cu alte proiecte din cadrul planului de acțiune.  

Compartimentul va asigura trasabilitatea culegerii și analizei informațiilor pentru monitorizare și va 
gestiona un instrument software de gestiune a acestor date și a procesului de monitorizare. Pentru 
viitoarea generație de P.M.U.D, este esențială evidența comunicărilor, a consultărilor cu toți factorii 
implicați la nivel local și regional, a deciziilor adoptate pe parcursul monitorizării și evidențierea 
“lecțiilor învățate”. 
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Anexa 1 – GLOSAR  

Organizații 

ADR Agenția pentru Dezvoltare Regională 
CESTRIN Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică 
CISR Consiliul Interministerial pentru Siguranţă Rutieră 
CNAIR Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România 
CNADNR Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România 

DRPCIV Direcţia Regim Permise Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 
FEDR Fondul european de dezvoltare regională  

GNM Garda Națională de Mediu 

IFI Instituții financiare internaționale 
INS Institutul Național de Statistică 

JASPERS Asistență comună pentru proiecte de sprijin în regiunile europene 

MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice 

MDRAPFE Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 

ONG Organizatie non-guvernamentală 

RAR Registrul Auto Român 

UE Uniunea Europeană 

Terminologie 

 
ACB Analiza cost - beneficiu 
AIG Anchete în gospodării 
AMC Analiză multi-criterială 
ANPR method Sistem automat de recunoaștere a numerelor de înmatriculare 

APSA Arie de protecție specială avifaunistică 

AT 2020 Agenda Teritorială a Uniunii Europene 2020 

AVL system Sistem de localizare automată a vehiculelor 
B&R Bike & Ride – sistem de parcare pentru biciclete 
CAPI Intervievare față  în față asistată de calculator 

CCTV Televiziune cu circuit închis 

CDR Nord-Est Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est 

CNSR Cadrul Național Strategic de Referință 

CUT Coeficient de utilizare a terenului 

DN Drum național 
DJ Drum județean 
DC Drum comunal 
ESM Evaluare Strategică de Mediu 



PMUD BACĂU. RAPORT FINAL. Versiunea I                                                                              Anexa 1 – GLOSAR
 

 PMUD Romania – Consorțiu Lot 2. Jul‐17  Pag. 275/359
 

GES Gaze cu efect de seră 
GPL Gaz petrolier lichefiat 
GPS  Sistem global de poziționare 

HCL Hotărârea Consiliului Local 

HG Hotărârea Guvernului 

HIS Anchete în gospodării 

IM Indice de motorizare 

ITM Bacău Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău 

ITS Sisteme Inteligente de Transport 

LMI Lista Monumentelor Istorice 

MN Monument al naturii 

MPGTR Master Planul General de Transport al României 

NMT Transport nemotorizat 

O-D (Anchetă) Origine – Destinație 

OSM Open Street Map 
PATJ Plan de Amenajare a Teritoriului Județean 
PATN Plan de Amenajare a Teritoriului Național 

PDR Plan de Dezvoltare Regională 

PIB Produs Intern Brut 

PIDU Plan Integrat de Dezvoltare Urbană 
PND Planul Național de Dezvoltare 
PMR Persoane cu mobilitate redusă 
PMUD Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 

POR Programul Operațional Regional 

POT Procent de ocupare a terenului 

PrT Transport privat 

PUG Plan Urbanistic General 

Rh Regim de înălțime 

RPL Recensământul populației și locuințelor 

SDTR Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 
SNC Strategia Naţională pentru Competitivitate 
SNDR Strategia Națională de Dezvoltare Regională 
SNTFC CFR Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători – CFR 
STI Sistem inteligent de transport 
TAZ Zone de trafic 

TEN-T Rețea Trans Europeană de Transport 

TMS Sistem de management al traficului 

TP Transport public 
UAT Unitate Teritorial Administrativă 
UTC system Sistem de management al traficului urban 
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C-II-m-B-0078

C-II-m-B-0078
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Cod proiect Denumire măsură/proiect Descrierea  măsurii/proiectului u.m.
Cantitate 
estimată

2018-2023 2024-2030

1.1.1.1
Reabilitare traseu de tranzit  - Centura 
Vest
(DN15 - DN 2G)

Reabilitare infrastructură rutieră (inclusiv amenajare trotuare în zona locuită) pe traseul de 
tranzit  - Centura Vest (DN15 - DN 2): Tronson DJ119B (DN 15 - DN 2G)

km 8.1 x
Consiliul Județean 
Bacău

Buget CJ Bacău           3,820,000 

1.1.1.2
Reabilitare traseu de tranzit  - Centura 
Vest
(DN2G - DN 2)

Reabilitare infrastructură rutieră (inclusiv amenajare trotuare, amenajare stații transport 
public) pe traseul de tranzit, pe următoarele tronsoane:
Tronson Str. Prelungirea Arcadie Șeptilici; 
Tronson Str. Arcadie Șeptilici, Calea Alexandru Șafran (inclusiv amenajare infrastructură 
pentru deplasarea cu bicicleta), Str. Narciselor (inclusiv amenajare infrastructură pentru 
deplasarea cu bicicleta).

km 6.3 x

Primăria 
Municipiului Bacău,
Consiliul Județean 
Bacău

Buget local
Buget CJ Bacău

          4,478,000 

1.1.1.3

Reabilitare ramura estică a celui de III-lea 
inel rutier: Str. Chimiei, DJ 207G (Letea 
Veche) și Str. Tecuciului

Reabilitare ramura estică a celui de III-lea inel rutier:
Componenta I
Tronson Str. Chimiei, Str. Tecuciului (inclusiv amenajare trotuare și facilități pentru 
deplasarea cu bicicleta; după caz canalizare pluvială).
Componenta II
Tronson  DJ 207G (Letea Veche) (inclusiv trotuare și facilități pentru deplasarea cu bicicleta 
între str. Trecătoarea Holtului și DC86; după caz canalizare pluvială).

km 10.8 x

Primăria 
Municipiului Bacău,
Consiliul Județean 
Bacău

Buget local
Buget CJ Bacău

          7,123,000 

1.1.2.4 Ameliorare accesibilitate Aeroport Bacău
Legătură nouă între Str. Aeroportului și Calea Alexandru Șafran (în lungul traseului CF, 
eventual dezafectat, sau între zona construită și incinta aeroportului).

km 0.9 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local              926,000 

1.1.2.5
Reabilitare acces zona industrială SV - Str. 
Alexei Tolstoi

Reabilitare Str. Alexei Tolstoi, inclusiv trotuare. km 1.6 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local           1,068,000 

1.1.2.6
Ameliorarea accesibilității și conectivității 
Cartier Tache/CFR

Pasaj denivelat (2 benzi circulație) peste/sub CF - Str. Alexei Tolstoi, accesibilizat inclusiv 
pentru biciclete, pietoni și persoane cu mobilitate redusă.

km 0.3 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local           7,897,000 

1.1.2.7 Modernizare Str. Constantin Mușat Modernizare Str. Constantin Mușat (inclusiv trotuare și după caz canalizare pluvială). km 1.0 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local              587,000 

1.1.2.8

Ameliorarea conectivității între Bacău și 
Letea Veche prin crearea unei legături 
rutiere (inclusiv pietonale și ciclabile) între 
Str. Milcov și rețea stradală Letea Veche

Legătură nouă între Str. Milcov și rețea stradală Letea Veche (Str. Ion Creangă, Str. 
Tecuciului) - inclusiv pod peste Bistrița (2 benzi de circulație rutieră, trotuare și piste pentru 
biciclete)

km 1.4 x

Primăria 
Municipiului Bacău,
Primăria Letea 
Veche

Bugete locale          15,443,000 

1.1.2.9
Creșterea accesibilității Zonei Industriale 
Sud

Legătură nouă între DN2 și Zona Industrială Sud pentru evitarea tranzitării traficului de 
marfă a Cartierului Aviatorilor. S-a considerat trecere la nivel cu barieră.

km 3.3 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local           2,545,000 

1.1.2.10
Amenajare pasaj rutier peste CF 
(Magistrala 500) pe Calea Moldovei (DN 
15)

Amenajare pasaj rutier (4 benzi de circulație) peste CF (Magistrala 500) pe Calea Moldovei 
(DN 15) accesibilizat inclusiv pentru biciclete, pietoni și persoane cu mobilitate redusă.

km 0.4 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local           5,551,000 

1.1.2.11
Ameliorarea conectivității Cartier Bazar 
Letea - Cartier Izvoare: modernizare Str. 
Orizontului și Str. Vasile Lupu

Modernizare Str. Orizontului și  Str. Vasile Lupu.
Inclusiv trotuare, canalizare pluvială după caz. km 1.2 x

Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local              767,000 

1.1.2.12
Ameliorarea conectivității Cartier Bazar 
Letea - Cartier Izvoare: legătura nouă Str. 
Letea - Str. Izvoare

Legătură nouă Str. Letea - Str. Izvoare (prin traversarea terenului fostei fabrici Letea). 
Inclusiv trotuare, canalizare pluvială după caz. km 1.2 x

Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local              889,000 

1.1.3.13
Modernizarea/reabilitarea străzilor din 
cartierul Izvoare (7 străzi/ 3 km)

Modernizarea/reabilitarea străzilor din cartierul Izvoare: (1) Str. Cireșoaia nr.21÷114, (2) 
Str. Cerbului, (3) Str. Locotenent Vasile Niculescu, (4) Str. Pictor Ștefan Luchian, (5) Str. 
Rodnei, (6) Str. Salcâmilor, (7) Str. Scânteii.

km 3.0 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local           1,506,000 

1.1.3.14
Modernizarea/reabilitarea străzilor din 
cartierul CFR (8 străzi/ 2.4 km)

Modernizarea/reabilitarea străzilor din cartierul CFR: (1) Str. Tisei, (2) Str. Gheorghe Asachi, 
(3) Str. Gheorghe Șincai, (4) Str. Pictor Nicolae Grigorescu, (5) Str. Timpului, (6) Str. Viilor, 
(7) Str. Xenopol, 
Modernizarea străzii Tineretului  - inclusiv pistă pentru biciclete

km 2.4 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local           1,125,000 

1.1.3.15
Modernizarea/reabilitarea străzilor din 
cartierul Gherăiești  (8 străzi/ 4.6 km)

Modernizarea/reabilitarea străzilor din cartierul Gherăiești : (1) Aleea Moldoviței, (2)  Aleea 
Colonel Corneliu Chirieș, (3) Str. Cantonului, (4) Str. Limpedea, (5) Str. Speranței, (6) Str. 
Zambilelor, (7) Str. Arinilor, (8) Str. Frunzei etc.

km 4.6 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local           2,151,000 

1. Intervenții majore asupra rețelei stradale Perioada de implementare
Entitate 

responsabilă cu 
implementarea 

Buget estimat 
[euro]

Posibila sursă 
de finanțare



Cod proiect Denumire măsură/proiect Descrierea  măsurii/proiectului u.m.
Cantitate 
estimată

2018-2023 2024-2030

1. Intervenții majore asupra rețelei stradale Perioada de implementare
Entitate 

responsabilă cu 
implementarea 

Buget estimat 
[euro]

Posibila sursă 
de finanțare

1.1.3.16 Ameliorarea conectivității Cartier Miorița
Modernizare Str. Depoului, inclusiv conectare Str. Nordului și 
amenajarea intersecției Str. Depoului - Str. Bradului - Str. Gării.

km 1.5 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local              679,000 

1.1.3.18
Modernizare rețea stradală Cartier 
Șerbănești

Modernizare Str. Leon Sakellary, Str. Gh. Negri, Str. Câmpului, Legătură nouă DN2F - Str. 
Holtului, Str. Holtului (parțial).

km 4.3 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local           1,968,000 

1.1.3.19
Modernizarea/reabilitarea străzilor din 
cartierul Șerbănești (32 străzi/ 16.6 km)

Modernizarea/reabilitarea străzilor din cartierul Șerbănești: (1) Str. Salciei, (2) Str. Ulmilor, 
(3) Str. Ion Roată, (4) Str. Silozului, (5) Str. Spicului, (6) Str. Căpitan Ernest Tărtescu, (7) 
Str. Căpitan Ioan Boroș, (8) Str. Căpitan Vasile Merică, (9) Str. Căpitan Victor Precup, (10) 
Str. Cezar Uncescu, (11) Str. Colonel Nicolae Drăghici, (12) Str. Constantin Platon, (13) Str. 
Costache Radu, (14) Str. Dimitrie Bușilă, (15) Str. Dorului, (16) Str. General Dr. Dragomir 
Badiu, (17) Str. General Eremia Grigorescu, (18) Str. General Grigore Cantilli, (19) Str. 
Gheorghe Hociung, (20) Str. Gheorghe Negel, (21) Str. Gheorghe Vrânceanu, (22) Str. 
Grigore Tăbăcaru, (23) Str. Locotenet Victor Botocan, (24) Str. Lt. Col. Ioan Zărnescu, (25) 
Str. Maior Alexandru Velican, (26) Str. Mareșal Alexandru Averescu, (27) Str. Prunului, (28) 
Str. Romanței, (29) Str. Ștefan Zeletin, (30) Trecătoarea Islaz, (31) Str. Muncii, (32) Aleea 
Zorilor.

km 16.6 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local           7,627,000 

1.1.3.20
Pasaj pentru deplasări nemotorizate 
(pietonale și cu bicicleta) între cartierele 
Republicii II și Izvoare

Pasaj pentru deplasări nemotorizate (pietonale și cu bicicleta) între cartierele Republicii II 
(str. Narciselor) și Izvoare (str. Letea). Accesibilizat pentru PMR.

km 0.3 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local           2,060,000 

1.2.2.21

Identificarea lucrărilor de artă 
(poduri/pasaje/viaducte) și evaluarea stării 
de viabilitate a acestora, în vederea 
prioritizării lucrărilor de intervenție și a 
elaborării strategiei de dezvoltare a 
infrastructurii de transport

Identificarea lucrărilor de artă (poduri/pasaje/viaducte) și evaluarea stării de viabilitate a 
acestora, în vederea prioritizării lucrărilor de intervenție și elaborării strategiei de dezvoltare 
a infrastructurii de transport.

x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local                50,000 

1.2.2.22
Reorganizarea circulație în intersecția Bd. 
Unirii, Calea Romanului, Calea Tecuciului

Reorganizarea circulație în intersecția Bd. Unirii, Calea Romanului, Calea Tecuciului cu 
asigurarea traversărilor și circulațiilor pietonale și cu bicicleta.

x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local              817,000 

1.1.3.23
Pasarelă pentru deplasări nemotorizate 
(pietonale și cu bicicleta) între cartierele 
Republicii II și Izvoare

Pasarelă Letea peste CF (pietonală/ cu bicicleta) între cartierele Republicii II (str. 
Metalurgiei) și Izvoare (str. Letea). Accesibilizat pentru PMR

km 0.3 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local           2,172,000 

1.1.2.24
Accesibilizarea infrastructurii pietonale şi a 
instituţiilor publice

Amenajarea trotuarelor, a acceselor instituțiilor publice și spațiilor pietonale în vederea 
asigurării accesibilității și siguranței tuturor categoriilor de utilizatori, inclusiv a persoanelor 
cu nevoi speciale.

x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local           2,348,000 

1.2.2.25

Expertize de evaluare a stării tehnice a 
străzilor, în vederea prioritizării lucrărilor 
de intervenție și a elaborării strategiei de 
dezvoltare a infrastructurii de transport 

Expertize de evaluare a stării tehnice a străzilor, în vederea prioritizării lucrărilor de 
intervenție și a elaborării strategiei de dezvoltare a infrastructurii de transport 

x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local              100,000 



Cod proiect Masura/Proiect Descrierea proiectului 2018-2023 2024-2030

2.2.2.1
Introducerea transportului public pe Str. 
Nicolae Bălcescu - Calea Mărășești

v. Componenta VI din Zona Centrală x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local
POR 2014-2020. 
Axa 4.1

Inclus în proiectul 
6.1.3.1

2.2.2.2
Studiu pentru fundamentarea 
(re)organizarea liniilor de transport public 
la nivelul municipiului Bacău.

Studiu pentru reconfigurarea liniilor de transport public.
Va avea în vedere și studierea introducerii unei linii locale de transport public care să 
deservească Aeroportul Bacău.

x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local 50,000

2.2.2.3
Studiu pentru fundamentarea 
(re)organizarea liniilor de transport public 
la nivelul Zonei funcționale Bacău

Studiul va include posibilitatea reconfigurării liniilor de transport public local în corelație cu 
cele județene din zona funcțională. Va include și o componentă privind tarifarea bazată pe 
zone.

x
Primăria 
Municipiului Bacău
CJ Bacău

Buget local 50,000

2.2.2.4
Extinderea/Înnoirea parcului de vehicule 
de transport public urban

Achiziționarea de autobuze ecologice noi pentru îmbunătățirea și modernizarea transportului 
public de călători:
- prima etapă 25 buc (2023);
- a doua etapă 25 buc (2030).

x x

Operator de 
transport
Primăria 
Municipiului Bacău

Operator de 
transport
Buget local

16,988,000

2. Transport public Perioada de implementare
Entitate 

responsabilă cu 

implementarea 

Buget estimat 

[euro]

Posibila sursă 

de finanțare



Cod proiect Masură/Proiect Descrierea proiectului 2018-2023 2024-2030

3.2.2.1
Plan logistic și/sau regulament referitor la 

circulația autovehiculelor de marfă

Plan logistic și/sau regulament referitor la circulația autovehiculelor de marfă corelat cu apariția 

centurii și autostrăzii:

- cu detaliere pentru zona centrală;

- se va analiza necesitatea înfiin țării unor parcări la nivelul municipiului Bacău;

- se va lua în considerare un Studiu pentru (re)locarea Vămii Bacău de ex. în apropierea 

Autostrazii/Centurii municipiului Bacău.

x
Primăria 

Municipiului Bacău
Buget local 100,000

Perioada de implementare
Entitate 

responsabilă cu 

implementarea 

Buget estimat

[euro]

Posibila sursă de 

finațare

3. Logistică urbană



Cod proiect Denumire măsură/proiect Descrierea  măsurii/proiectului (original) u.m
Lungime 

traseu
2018-2023 2024-2030

4.1.2.1
Amenajare coridor pentru deplasări 
nemotorizate Sud: Centru - Aeroport

Amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranță, confort și ambianță de calitate 
pentru deplasările nemotorizate.
Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor cu bicicleta (piste, benzi + parcări pentru 
biciclete/ locuri de odihnă + semnalizare orizonatală și verticală etc.)
Componenta I:
- Calea Mărășești (între str. 9 Mai - str. Erou Ciprian Pintea) - cale separată
Componenta II:
- Calea Mărășești (între str. Erou Ciprian Pintea - Pasaj Letea) - pistă trotuar 
- Calea Republicii (între Pasaj Letea - str. Aeroportului), pistă trotuar 
Componenta III:
- Pasaj Letea - dedicat deplasărilor nemotorizate (biciclete și deplasări pietonale)
Componenta IV:
-Str. Aeroportului

m 3720 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local
POR 2014-2020. 
Axa 4.1

             2,507,000 

4.1.2.2
Amenajare traseu pentru biciclete Nord: 
Centru - Gherăiești

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor cu bicicleta (piste, benzi + parcări pentru 
biciclete/ locuri de odihnă + semnalizare orizonatală și verticală etc.)
Componenta I:
- Str. 9 Mai (între Bd. Unirii și Str. Mioriței) - cale separată;
- Str. Ștefan cel Mare  - cale separată;
Componenta II:
- Calea Moldovei -  pistă comună pentru bicicliști și pietoni;
Componenta III:
- Str. Lunca Bistriței - stradă în zonă rezidențială;

m 6340 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local
POR 2014-2020. 
Axa 4.1

               491,000 

4.1.2.3
Amenajare traseu pentru deplasări 
nemororizate: Centru - Șerbănești

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor nemotorizate (trotuare, piste, benzi + 
parcări pentru biciclete/ locuri de odihnă + semnalizare orizonatală și verticală, plantare de 
aliniamente de arbori etc.)
Componenta I:
- Bd. Unirii (între Parcul Catedralei - Podul Şerbănești) - cale separată;
- Bd. Unirii (Pod Şerbănești - Calea Romanului) - pistă trotuar;
- Podul Șerbănești - pistă comună pentru pietoni și bicicliști;
Componenta II:
- Calea Bârladului - reconfigurarea profilului transversal cu 2 benzi de circulație auto, bandă 
biciclete și trotuare;
Componenta III:
- Calea Romanului - pistă comună pentru pietoni și bicicliști;

m 6600 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local
POR 2014-2020. 
Axa 4.1

               959,000 

4.1.2.4

Amenajare coridor pentru deplasări 
nemotorizate pentru agrement: Centru - 
Insula de Agrement - Letea Veche (Traseu 
de agrement).

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor nemotorizate (trotuare, piste, benzi + 
parcări pentru biciclete/ locuri de odihnă + semnalizare orizonatală și verticală, plantare de 
aliniamente de arbori etc.)
Componenta I:
- Bd. Alexandru cel Bun - cale separată; 
Componenta II:
- Pod pentru deplasări nemotorizate între Insula de Agrement și Letea Veche;
- Prelungire Str. Panselelor (în localitatea Letea Veche) - stradă nouă;
Notă:
- Legătura între cele două componente este asigurată de facilitățile pentru biciclete de pe 
Insula de Agrement, proiect aflat în implementare.

m 2720 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local
POR 2014-2020. 
Axa 4.1

             2,737,000 

Entitate 

responsabila cu 

implementarea 

Buget estimat

[euro]

4. Mijloace alternative de mobilitate Perioada de implementare

Posibila sursă 

finanțare



Cod proiect Denumire măsură/proiect Descrierea  măsurii/proiectului (original) u.m
Lungime 

traseu
2018-2023 2024-2030

Entitate 

responsabila cu 

implementarea 

Buget estimat

[euro]

4. Mijloace alternative de mobilitate Perioada de implementare

Posibila sursă 

finanțare

4.1.2.5

Amenajare traseu pentru deplasări 
nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - 
Bazin de Înot - Universitatea V. Alecsandri 
(Traseul tineretului şi sportului).

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor nemotorizate (piste, benzi + parcări pentru 
biciclete/ locuri de odihnă + semnalizare orizonatală și verticală etc.)
Componenta I
- Str. Pictor Theodor Aman - cale separată; 
Componenta II
- Pasaj NMT parc Cancicov - Str. Pictor Theodor Aman - zona stadion
Componenta III
- Alee Parcul Cancicov (Nord) - cale separată;
- Parcul Cancicov (Nord-Sud) -  cale separată;
- Parcul Cancicov (Sud) -  cale separată; 
- Parcul Cancicov (Vest) -  cale separată;
Componenta IV
- str. Spiru Haret -cale separată;
- Str. Erou Ciprian Pintea (între Calea Mărășești - Str. Erou Ciprian Pintea nr.2);
- Str. Erou Ciprian Pintea (între Str. Erou Ciprian Pintea nr.2 - Laurus Medical - Clinica 
Palade) -  stradă în zonă rezidențială;
- Str. Erou Ciprian Pintea (între Clinica Palade - Acces Sala Sporturilor) -  cale separată;
- Alee legătură Calea Mărășești - str. Erou Ciprian Pintea (acces Univ. V. Alecsandri) - stradă 
în zonă rezidențială;

m 4280 x
Primăria 
municipiului Bacău

Buget local
POR 2014-2020. 
Axa 4.1

             2,001,000 

4.1.2.6

Amenajare coridor pentru deplasări 
nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier 
CFR - Sala Polivalentă -  CAEX/ Parc 
Industrial (CFR)

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor nemotorizate (trotuare, piste, benzi + 
parcări pentru biciclete/ locuri de odihnă + semnalizare orizonatală și verticală, plantare de 
aliniamente de arbori etc.)
Componenta I:
- Str. Mihai Eminescu - bandă dedicată pe carosabil; 
- Str. Constanței (între Gh. Donici - str. General Ștefan Gușă) - cale separată;
- Str. Gheorghe Donici - cale separată; 
- Bd. Vasile Pârvan - reconfigurarea profilului transversal cu 2 benzi de circulație auto, bandă 
dedicată pentru biciclete pe carosabil; 
- str. General Ștefan Gușă - pistă comună pietoni și bicicliști. Include și reorganziarea 
circulației în intersecțiile de la capetele str. General Ștefan Gușă pentru deplasările pietonale 
și cu bicicleta. 
Componenta II:
- Reabilitarea pasajului subteran pietonal existent Piața Gării - Gară -  Cartier CFR (include 
accesibilizarea acestuia pentru PRM și biciclete) și 
amenajarea spațiului urban la ambele capete ale pasajului, prin: reorganizarea circulației în 
Piața Gării și amenajarea unei piațete urbane în zona de acces a pasajului dinspre cartierul 
CFR. 
Componenta III:
- Construirea unui pasaj pentru deplasari nemotorizate (pietonale și cu bicicleta) Piața Gării - 
Cartier CFR și amenajarea spațiului urban la ambele capete ale pasajului.
Componenta IV:
- Traseu pentru biciclete Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă -  CAEX/ Parc 
Industrial (CFR):
- Str. Oituz - bandă dedicată pe carosabil; 
- Str. Vasile Alecsandri - bandă dedicată pe carosabil (pe contrasens); 
- Str. Constanței (între str. General Ștefan Gușă - str. Alexei Tolstoi) - cale separată.

m 7410 x
Primăria 
Municipiului Bacău
CNCF CFR-SA

Buget local
POR 2014-2020. 
Axa 4.1

             4,259,000 



Cod proiect Denumire măsură/proiect Descrierea  măsurii/proiectului (original) u.m
Lungime 

traseu
2018-2023 2024-2030

Entitate 

responsabila cu 

implementarea 

Buget estimat

[euro]

4. Mijloace alternative de mobilitate Perioada de implementare

Posibila sursă 

finanțare

4.1.2.7
Modernizare și extindere traseu pentru 
biciclete pe direcția Nord-Vest

Modernizare și extindere traseu pentru biciclete pe Calea Moinești
- Modernizare Calea Moinești (accesibilizare, semnalizare orizontală și verticală etc); 
- Extindere pe  str. Energiei -  bandă dedicată pe carosabil;
- Extindere traseu pentru biciclete Calea Moinești către Mărgineni - pistă comună pentru 
pietoni și bicicliști, accesibilizare, aliniamente arbori.

m 3690 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local
POR 2014-2020. 
Axa 4.1

               175,000 

4.1.2.8
Traseu pentru biciclete -semicircular - 
Mioriței

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor cu bicicleta (piste, benzi + parcări pentru 
biciclete/ locuri de odihnă + semnalizare orizonatală și verticală etc.)
- str. Mioriței
- str. Gării

m 3130 x
Primăria 
municipiului Bacău

Buget local
POR 2014-2020. 
Axa 4.1

               326,000 

4.1.2.9
Crearea unei infrastructurii dedicate 
deplasărilor de agrement cu bicicleta pe 
malul Lacului Bacău.

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor de agrement cu bicicleta pe malul Lacului 
Bacău.

Componenta I (2023):
- (re)amenajare mal lac Bacău între Insula de Agrement - Podul Șerbănești.
Componenta II (2030):
- (re)amenajare mal lac Bacău, cca 14 705 m.

Notă:
v. SIDU Program complex de revitalizare a malurilor de lac

m 15670 x x
Primăria 
municipiului Bacău

Buget local
POR 2014-2020. 
Axa 4.1

             3,154,000 

4.1.2.10
Amenajarea străzii Prieteniei din cartierul 
Miorița, pe modelul “zonă rezidențială” 
(“home-zone”)

Amenajare coridor pentru deplasări nemotorizate  (CNMT):
- spații publice (re)amenajate ca spații de tip “shared-space” / “zonă rezidențială”, cu 
prioritate pentru deplasările pietonale, care oferă condiții sporite de confort si siguranță 
pietonilor și bicicliștilor 
- (Re)amenajarea unor spații comunitare favorabile pietonilor (dar și  persoanelor cu 
mobilitate redusă)
- (Re)amenajarea/(re)organizarea parcărilor în incintele rezidențiale pe strada Prieteniei (pt 
eficientizarea utilizării terenului în corelare cu spaţii comunitare/verzi)

m 1090 x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local
POR 2014-2020. 
Axa 4.1

               293,000 

4.2.2.11

BACĂUL -un oraș la scara Bicicletei
Campanii/ acțiuni de promovare a mersului 
cu bicicleta
Educație rutieră pentru toți participanții la 
trafic

Campanii de promovare a mersului pe bicicletă :"O zi pe bicicleta"/ "SkirtBike"
- Broșuri de informare
- Instruiri și concursuri școlare de mers pe bicicletă (o dată pa an, până în 2030)
- Competiții (o dată pa an, până în 2030)
Pagină de internet ce va cuprinde harta traseelor, a centrelor de închiriere, a parcărilor şi 
B+R, conexiunile cu transportul public, principalele puncte de interes, încurajarea locuitorilor 
în a raporta/ identifica deficienţele aferente infrastructurii pentru biciclete şi/ sau propuneri 
de dezvoltare a reţelei ciclabile.
Promovarea regulilor de circulaţie pentru toţi participanţii la trafic.

x x

Primăria 
Municipiului Bacău
ONG-uri
Inspectoratul 
Județean de Poliție

Buget local                150,000 

4.2.2.12
Parcări biciclete în zona parcurilor, pentru 
universități, instituții publice şi piețe

Amplasarea unor parcări pentru biciclete/ locuri de odihnă acoperite în punctele cheie ale 
rețelei ciclabile (parcuri, universități, instituții publice, piețe etc)

x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local                  88,000 

4.2.2.13
Implementare sistem municipal de 
inchiriere biciclete (bike-sharing)

Realizarea unui sistem de închiriere biciclete în 15 de puncte de închiriere în oraș cu o 
capacitate de 225 biciclete:
- 225 biciclete
- 15 stații de închiriere (amplasarea lor în puncte cheie - noduri intermodale, zone de interes 
public, zone cu densitate ridicată și altele)

x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local
POR 2014-2020. 
Axa 4.1

             1,174,000 



Cod proiect Denumire măsură/proiect Descrierea  măsurii/proiectului 2018-2023 2024-2030

5.2.2.1

Sistem de management al traficului. 

Prioritizarea coridoarelor de 

transport public local și a deplasărilor 

cu bicicleta în municipiul Bacău

Implementarea unui sistem de management al traficului care va urmări în 

principal acordarea priorității în trafic pentru mijloacele de transport public în 

comun şi pentru deplasarea cu bicicleta, creșterea siguranței pietonilor și 

bicicliştilor şi în secundar, fluidizarea traficului rutier.(94 intersecții).

x x

Primăria 

Municipiului 

Bacău

Buget local

POR 2014-

2020. Axa 4.1

       18,439,000 

5.2.2.1-1
C1 - Calea Republicii - Calea Mărășești - 
Bd. 9 Mai - Str. Mioriței - Str. Gării (Sud - 
Gară)

Semaforizarea și reamenajarea intersecțiilor în vederea prioritizării transportului public 

și/sau bicicletelor.

35 intersecții.

x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

          3,115,000 

5.2.2.1-2
C2 - Str. Ștefan cel Mare - Str. Calea 
Moldovei (Nord - Centru)

Semaforizarea și reamenajarea intersecțiilor în vederea prioritizării transportului public 

și/sau bicicletelor.

11 intersecții.

x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

             828,000 

5.2.2.1-3
C3 - Str. Milcov - Str. I.L.Caragiale - Str. 
Vadul Bistriței

Semaforizarea și reamenajarea intersecțiilor în vederea prioritizării transportului public 

și/sau bicicletelor.

13 intersecții.

x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

             905,000 

5.2.2.1-4
C4 - Bd. Unirii (de la int. 19) - Str. Mihail 
Kogălniceanu - Str. Oituz - Str. Energiei

Semaforizarea și reamenajarea intersecțiilor în vederea prioritizării transportului public 

și/sau bicicletelor.

5 intersecții.

x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

             302,000 

5.2.2.1-5
C6 - Bd. Unirii (de la int. 19) - Calea 
Romanului

Semaforizarea și reamenajarea intersecțiilor în vederea prioritizării transportului public 

și/sau bicicletelor.

7 intersecții.

x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

             760,000 

5.2.2.1-6 C7 - Calea Bârladului
Semaforizarea și reamenajarea intersecțiilor în vederea prioritizării transportului public 

și/sau bicicletelor.

1 intersecție.

x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

               83,000 

5.2.2.1-7
C8 - Calea Moinești - Str. Arcadie Șeptilici - 
Bd. Vasile Pârvan

Semaforizarea și reamenajarea intersecțiilor în vederea prioritizării transportului public 

și/sau bicicletelor.

5 intersecții.

x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

             363,000 

5.2.2.1-8
C9 - Str. Aprodul Purice - Str. Hatman 
Berescu

Semaforizarea și reamenajarea intersecțiilor în vederea prioritizării transportului public 

și/sau bicicletelor.

3 intersecții.

x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

             323,000 

5.2.2.1-9
B0 - Aleea Iulian Antonescu; Str. 
N.Bălcescu; Bd. Unirii; Calea Mărășești; 
Str. Războieni

Semaforizarea și reamenajarea intersecțiilor în vederea prioritizării transportului public 

și/sau bicicletelor.

7 intersecții.

x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

             485,000 

5.2.2.1-10
B3 - Pod Serbanesti; Calea Tecuciului; 
Calea Romanului; Calea Bârladului; Bd. 
Unirii

Semaforizarea și reamenajarea intersecțiilor în vederea prioritizării transportului public 

și/sau bicicletelor.

1 intersecție.

x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

               83,000 

5.2.2.1-11

B5 - Parc 1; Parc 2; Parc 3; Str. Theodor 
Aman, Str. Spiru Haret; Str. Erou Ciprian 
Pintea; Str. Cornișa Bistriței; Calea 
Mărășești; 

Semaforizarea și reamenajarea intersecțiilor în vederea prioritizării transportului public 

și/sau bicicletelor.

2 intersecții.

x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

             140,000 

5.2.2.1-12

B6 - Str. Constantin Ene; Str. Constantei; 
Str. Vasile Parvan; Str. Gh. Donici; Str. 
Mihai Eminescu; Str. Vasile Alexandri; St. 
Oituz; Str. Tineretului; 

Semaforizarea și reamenajarea intersecțiilor în vederea prioritizării transportului public 

și/sau bicicletelor.

1 intersecție.

x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

               56,000 

Buget estimat

[euro]

5. Managementul traficului Perioada de implementare Entitatea 

responsabilă 

pentru 

implementare

Posibila sursă 

finanțare



Cod proiect Denumire măsură/proiect Descrierea  măsurii/proiectului 2018-2023 2024-2030

Buget estimat

[euro]

5. Managementul traficului Perioada de implementare Entitatea 

responsabilă 

pentru 

implementare

Posibila sursă 

finanțare

5.2.2.1-13 B7 - Calea Moinești; Energiei;
Semaforizarea și reamenajarea intersecțiilor în vederea prioritizării transportului public 

și/sau bicicletelor.

2 intersecții.

x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

             126,000 

5.2.2.1-14 B8 - Str. Mioriței; Str. Prieteniei; Str. Gării
Semaforizarea și reamenajarea intersecțiilor în vederea prioritizării transportului public 

și/sau bicicletelor.

1 intersecție.

x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

               83,000 

5.2.2.1-15
Amenajarea centrului de management al 
traficului

Amenajarea centrului de management al traficului:

- Lucrări de arhitectură în locația pusă la dispoziție

- Instalații

- Echipamente:

    - server de management al traficului;

    - server cu interfața grafică cu utilizatorii;

    - server de gestiune a comunicațiilor;

    - server de comunicații în situații de urgență - apel de urgență către poliție, pompieri și 

salvare în funcție de natura incidentului;

    - sistem stocare;

    - server bază de timp pentru sistem;

    - wall display;

    - server CCTV;

    - servere pentru aplicații de monitorizare a rețelei de comunicații și a echipamentelor;

    - stații de lucru, etc.

x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

          4,695,000 

5.2.2.1-16
Sistem de supravegere video al 
intersecțiilor

Implementarea unui sistem de supraveghere video și detecție a incidentelor în intersecții. x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

             377,000 

5.2.2.1-17 Infrastructura pentru comunicații
Sistem de comunicații prin fibră optică (45 km) pozată în tubulatură subterană care va 

conecta intersecțiile la centrul de management la traficului prin switch-uri cu management.
x

Primăria 

Municipiului Bacău
Buget local           3,820,000 

5.2.2.1-18
Implementarea unui sistem de 
management al parcărilor în municipiul 
Bacău

•  10 parcări de lungă durată, echipate astfel: 

   - 7 panouri de informare cu numărul de locuri disponibile în parcare;

   - 7 - 10 indicatoare statice;

   - sistem de contorizare intrări/ ieșiri din parcare;

   - controller local;

   - echipament de comunicatii.

x
Primăria 

Municipiului Bacău
Buget local           1,895,000 



5. Managementul traficului - staționarea

Cod proiect Denumire măsură/proiect Descrierea  măsurii/proiectului u.m.

Număr locuri 

parcare 

estimate

2018-2023 2024-2030

5.1.3.1
Parcare colectivă  Piața Centrală (distinct 

de proiect amenajare piață/mixtă)
Parcare colectivă Str. Pieței - Str. Popa Șapcă - Str. Libertății (Subteran 2 niveluri). loc 236 x

Primăria 

Municipiului Bacău 

Buget local

PPP

Alte surse

7,726,000          

5.1.3.2 Parcare colectivă Hotel Moldova Parcare colectivă Bd.Unirii - Str. Nicolae Bălcescu (Subteran 2 niveluri). loc 226 x
Primăria 

Municipiului Bacău 

Buget local

PPP

Alte surse

7,399,000          

5.1.3.3
Parcare colectivă Casa de Cultură (sub 

pietonal)
Parcare colectivă Str. Nicolae Bălcescu – Str. Erou Gheorghe Rusu  (Subteran 2 niveluri). loc 185 x

Primăria 

Municipiului Bacău 

Buget local

PPP

Alte surse

6,057,000          

5.1.3.4
Parcare colectivă Casa de Cultură (spate - 

Str. Erou Gh. Rusu)
Parcare colectivă Str. Luminii– Str. Erou Gheorghe Rusu  (Subteran 2 niveluri). loc 98 x

Primăria 

Municipiului Bacău 

Buget local

PPP

Alte surse

3,208,000          

5.1.3.5
Parcare colectivă Catedrala romano-

catolică Sf. Petru și Paul
Parcare colectivă Aleea Iulian Antonescu  (Subteran 2 niveluri). loc 98 x

Primăria 

Municipiului Bacău 

Buget local

PPP

Alte surse

3,208,000          

5.1.3.6 Parcare Str. Iernii Parcare colectivă rezidențială Str. Iernii (parcare tip smart parking). loc 280 x
Primăria 

Municipiului Bacău 

Buget local

PPP

Alte surse

2,466,000          

5.1.3.7 Parcare colectivă Str. Ana Ipătescu Parcare colectivă Str. Ana Ipătescu (Suprateran P+3 niveluri). loc 237 x
Primăria 

Municipiului Bacău 

Buget local

PPP

Alte surse

6,831,000          

5.1.3.8 Parcare colectivă Str. Narciselor Parcare colectivă Str. Narciselor (Suprateran P+5 niveluri). loc 385 x
Primăria 

Municipiului Bacău 

Buget local

PPP

Alte surse

11,096,000        

5.1.3.9
Parcare colectivă Str. Henri Coandă - DJEP 

CJ BC/SPCRPCIV BC
Parcare colectivă Str. Henri Coandă - DJEP CJ BC/SPCRPCIV BC (Suprateran P+1 nivel). loc 95 x

Primăria 

Municipiului Bacău 

Buget local

PPP

Alte surse

2,738,000          

5.1.3.10 Parcare colectivă Str. Henri Coandă Parcare colectivă Str. Henri Coandă (Suprateran P+4 niveluri). loc 355 x
Primăria 

Municipiului Bacău 

Buget local

PPP

Alte surse

10,232,000        

5.2.2.11 Politică de parcare integrată

Implementarea unei politici de parcare eficiente și integrate care să țină cont de 

următoarele criterii: 

- Organizarea, limitarea și taxarea parcării la sol;

- Restricții de timp pentru parcare, mai ales în centrul orașului;

- Limitarea şi taxarea parcării la sol;

- Organizarea pe cât posibil a necesarului de locuri de parcare în parcări multietajate, 

subterane şi supraterane;

- Restricții de timp în special pentru parcarea în centrul orașului,

- Tarifare diferențiată în funcție de zonă.

loc - x
Primăria 

Municipiului Bacău 
Buget local 200,000             

5.1.3.12
Parcare colectivă rezidențială de tip ”smart 

parking” în cartierul Bistrița Lac (2 locații)

Parcare colectivă rezidențială de tip ”smart parking” în cartierul Bistrița Lac - 2 locații între 

străzile:

- Alexandru cel Bun/Nufărului/Livezilor/I.L.Caragiale

- Alexandru cel Bun/Nufărului/Livezilor/Florilor

loc 264 x
Primăria 

Municipiului Bacău 

Buget local

PPP

Alte surse

2,328,000          

5.1.3.13
Parcare colectivă rezidențială de tip ”smart 

parking” în cartierul Aviatorilor (3 locații)

Parcare colectivă rezidențială de tip ”smart parking” în cartierul Aviatorilor - 3 locații (v. Fișă 

6.1.3.3 Cartier Aviatori)
loc 56 x

Primăria 

Municipiului Bacău 

Buget local

PPP

Alte surse

494,000             

Perioada de implementare
Entitate 

responsabilă cu 

implementarea 

Buget estimat

[euro]

Posibila sursă 

de finanțare



6. Zone cu nivel ridicat de complexitate

Cod proiect Denumire măsură/proiect Descrierea  măsurii/proiectului 2018-2023 2024-2030

6.1.3.1

Reorganizarea circulației și 

(re)amenajarea spațiilor publice din 

zona centrală

(Re)amenajarea unor spații publice de calitate, reprezentative și favorabile pietonilor (dar și  persoanelor cu mobilitate redusă), în centrul orașului concomitent 

cu diminuarea progresivă a parcării pe stradă.

Componenta I* (v. proiectele 5.1.3.6, 5.1.3.3, 5.1.3.4, 5.1.3.5, 5.1.3.2 și 5.1.3.1)

Realizarea unor parcări publice multietajate (subterane/supraterane) și (re)organizarea parcărilor pe stradă.

- Parcare pe strada Iernii (preponderent reziden țială), Parcare Casa de Cultură – pacare subterană, sub zona pietonală sau/și în spatele Casei de Cultură, 

Parcare Catedrala Romano-Catolică Sf. Petru și Paul, Parcare Hotel Moldova.

- Parcare Mihai Viteazul - Pia ța Centrală (preponderent rezidențială), proiect distinct de cel de amenajare Piața Centrală.

Componenta II

Reamenajarea unor străzi și piețe urbane ca spații favorabile pietonilor: Pietonizare Pasajul Revoluției; Share-space cu parc linear Str. Mihai Viteazul; Share-

space Alee de legătură Str. Nicolae Bălcescu - Str. Mihai Viteazul (la Sud de Hotel Moldova); Stradă cu caracter prioritar pietonal (de tip zonă reziden țială) - 

Aleea Iulian Antonescu, Strada Luminii, Strada Erou Gh. Rusu, Pia țetă urbană la intersecția Str. Petru Rareș cu Aleea Ion Antonescu (în fața  Catedralei Romano-

Catolice Sf. Petru și Paul), Alee de legătură între Str. Erou Gh. Rusu - Piața Mihai Viteazul, Alee de legătură între Str. Pieții - Str. Mihai Viteazul.

Sistem de control acces autovehicule prin bolarzi retractabili, a unor spa ții publice în zona centrală

Componenta III

Strazi cu circulație auto calmată (max. 30 km/h): Str. Dumbravei, Str. Ana Ipătescu.

Componenta IV

(Re)amenajarea/(re)organizarea parcărilor în incintele reziden țiale în centrul orașului (pentru eficientizarea utilizării terenului în corelare cu spațiile 

comunitare/verzi).

Componenta V

Amenajarea (crearea) unor piste pentru biciclete: - Str. Nicolae Bălcescu, Calea Mără șești, Bd. Unirii, Str. Războieni, inclusiv contor pentru măsurarea traficului 

de biciclete cu afișarea valorilor zilnice, lunare, anuale, pentru informare publică;

- Aleea Iulian Antonescu - Piața Revoluției - Str. Luminii.

Componenta VI

Introducerea unei linii de autobuz pe direc ția Nord-Sud: Calea Mărășești, Str. Nicolae Bălcescu (inclusiv amenajare 5 stații autobuz).

x x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

         3,975,000 

6.1.3.2

Reorganizarea circulației în ansambluri 

de locuințe colective – Concept de 

mobilitate pentru cartier Bistri ța Lac 

Măsuri de reorganizare a circula ției pentru calmarea traficului, de reorganizare a parcării și de creare a unor spații comunitare cu prioritate, confort, siguranță 

sporită pentru pietoni și cu calități estetice superioare, care vor spori calitatea locuirii.

Componenta I

Reorganizarea circulației se va face în sensul creării unor spaţii comunitare, favorabile pietonilor, în ansambluri de locuinţe colective (străzi, piaţete urbane, 

scuaruri): 

- cu viteză limitată (max. 30km/h), 

- cu regim de “zonă rezidenţială” (conform Codului Rutier) / „shared-space” („spaţiu utilizat în comun” -conform reglementărilor actuale din alte legislaţii ale 

ţărilor europene)

- alei pietonale, 

Componenta II* (v. proiectele 5.1.3.7 și 5.1.3.12)

Amenajare parcări colective reziden țiale:

(cca. 500 locuri în 3 loca ții parcare multi-etajată, din care 2 pentru smart-parking)

x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

         1,728,000 

6.1.3.3

Reorganizarea circulației în ansambluri 

de locuințe colective – Concept de 

mobilitate pentru cartier Aviatori

Măsuri de reorganizare a circula ției pentru calmarea traficului, de reorganizare a parcării și de creare a unor spații comunitare cu prioritate, confort, siguranță 

sporită pentru pietoni și cu calități estetice superioare, care vor spori calitatea locuirii.

Componenta I

Reorganizarea circulației se va face în sensul creării unor spaţii comunitare, favorabile pietonilor, în ansambluri de locuinţe colective (străzi, piaţete urbane, 

scuaruri): 

- cu viteză limitată (max. 30km/h), 

- cu regim de “zonă rezidenţială” (conform Codului Rutier) / „shared-space” („spaţiu utilizat în comun” -conform reglementărilor actuale din alte legislaţii ale 

ţărilor europene)

- alei pietonale, 

Componenta II* (v. proiectele 5.1.3.8, 5.1.3.9, 5.1.3.10 și 5.1.3.13)

Amenajare parcări colective:

(cca. 890 locuri în 6 loca ții parcare multi-etajată, din care 3 pentru smart-parking)

x
Primăria 

Municipiului Bacău

Buget local

POR 2014-2020. 

Axa 4.1

         2,574,000 

Notă: * Prețurile componentelor de parcare sunt estimate în Tema 5. Managementul traficului - staționarea

Perioada de 

implementare Entitate 

responsabila cu 

implementarea 

Buget estimat

[euro]

Posibila sursă 

finanțare



Cod proiect Masură/Proiect Descrierea proiectului 2018-2023 2024-2030

7.1.2.1

Amenajarea unui punct intermodal 

perimetral Inelului II de circulație în zona 

Autogării Centrale

(Re)amenajarea stațiilor de transport public local și a spațiului public din jurul Autogării.

Punctul intermodal va include și o parcare (cu rol de transfer), parcări pentru biciclete.
x

Primăria 

Municipiului Bacău
Buget local 139,000

7.2.2.2
PUZ  - Reorganizare reţea stradală, în zona 

de dezvoltare Şerbăneşti

Reorganizarea și reglementarea unor rețele rutiere adecvate potențialului de creștere al zonelor 

de dezvoltare. Cartierul Şerbăneşti.
x

Primăria 

Municipiului Bacău
Buget local 50,000               

7.2.2.3
PUZ  - Reorganizare reţea stradală, în zona 

de dezvoltare Mioriţa

Reorganizarea și reglementarea unor rețele rutiere adecvate potențialului de creștere al zonelor 

de dezvoltare. Cartierul Mioriţa.
x

Primăria 

Municipiului Bacău
Buget local 25,000               

7. Structura intermodală și operațiuni urbanistice necesare Perioada de implementare
Entitate 

responsabila cu 

implementarea 

Buget estimat 

[euro]

Posibilă sursă de 

finanțare



Cod proiect Masură/Proiect Descrierea proiectului 2018-2023 2024-2030

8.1.2.1
Înființarea unui Serviciu de transport și 
siguranță rutieră

Planificarea Strategică a Transportului (inclusiv cu responsabilitatea de ținerii unui model de 
transport), care să lucreze în strânsă cooperare cu Direc ția de urbanism  
- Parcare: planificare şi monitorizare, inclusiv sanc ționare 
- Proiectare 
- Ingineria și managementul traficului, responsabil de partea de proiectare și 
  semnalizare rutieră (în cooperare cu Centrul de Management al Traficului) 
- Măsuri de siguranță rutieră
- Management activ de infrastructură rutieră și întreţinere a 
  străzilor/drumurilor
- Planificarea și monitorizarea aspectelor de logistică urbană
- Planificarea și managementul serviciilor de transport public

x
Primăria 
Municipiului Bacău

Buget local 500,000 

8.1.2.2
Înființarea unei Comisii de Circulație la 
nivelul Primăriei Municipiului Bacău

Comisia de circulație va analiza și aproba măsuri/lucrări privind (re)organizarea circulației, 
avizarea de documentații tehnice și de urbanism

x
Primăria 
Municipiului Bacău
IPJ Bacău

Buget local 50,000 

8.1.2.3
Înființarea unei Unități de management al 
traficului 

Înfiinţarea unităţii de management al traficului, pentru o bună funcţionare a Centrului de 
Management al Traficului, trebuie să includă în componenţă:
- Ingineri trafic urban
- Reprezentanți ai Poliției Rutiere
- Reprezentanți ai Serviciilor de Urgență
- Personal al operatorului de Transport Public.  

x

Primăria 
Municipiului Bacău
IPJ Bacău
ISU Bacău

Buget local 500,000 

8.1.1.4 Înfiinţarea unei Asociații de Transport Public 

În vederea realizării unui Transport Public Integrat se impune înfiinţarea unei Asocia ții de 
Transport Public, acesteia revenindu-i rolul de furnizor unic de Servicii de Transport Public;
- vânzător de bilete
- entitate responsabilă cu monitorizarea nivelului serviciilor
- unitate distribuitoare de subvenții și venituri

x

Primăria
Municipiului 
Bacău. CJ Bacău. 
Alte localitati ale 
Zonei funcționale 
Bacău

Buget local            1,000,000 

Perioada de implementare
Entitate 

responsabilă cu 

implementarea 

Buget estimat

[euro]

Posibila sursă 

finanțare

8. Apecte instituționale
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Primăria Municipiului Bacău.  

Plan de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Bacău 

 

 

PMUD BACAU .VERSIUNE PRELIMINARA. FIȘE DE PROIECT Titlul proiectului: Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor cu bicicleta

 

 

 Titlul proiectului: Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor cu bicicleta 1

Amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranță, 

confort și ambianță de calitate pentru deplasările nemotorizate, 

inclusiv crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor cu 

bicicleta 

1.1 Entitate responsabilă cu implementarea 

Primăria Muncipiului Bacău 

1.2 Localizarea (şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă) 

 

Figura 1: Infrastructura dedicată deplasărilor cu bicicleta în Municipiul Bacău 



Primăria Municipiului Bacău.  

Plan de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Bacău 

 

 

PMUD BACAU .VERSIUNE PRELIMINARA. FIȘE DE PROIECT Titlul proiectului: Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor cu bicicleta
 

PMUD BACĂU. SEARCH CORPORATION - Jul-17 Pag. 2/7
 

4.1.2.1 Traseu pentru biciclete Sud: Centru - Aeroport B1 

4.1.2.2 Traseu pentru biciclete Nord: Centru - Gherăiești B2 

4.1.2.3 Traseu pentru biciclete: Centru - Șerbănești B3 

4.1.2.4 Amenajare coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: 
Centru - Insula de Agrement - Letea Veche (Traseu de agrement) 

B4 

4.1.2.5 Traseu pentru biciclete Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de Înot - 
Universitatea Vasile Alecsandri (traseul tineretului și sportului) 

B5 

4.1.2.6 Amenajare coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - 
Cartier CFR - Sala Polivalentă -  CAEX/ Parc Industrial (CFR) 

B6 

4.1.2.7 Modernizare și extindere traseu pentru biciclete pe direcția Nord-Vest B7 

4.1.2.8 Traseu pentru biciclete -semicircular - Mioriței B8 

4.1.2.9 Crearea unei infrastructurii dedicate deplasărilor de agrement cu bicicleta 
pe malul Lacului Bacău. 

B9 

4.1.2.10 Amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița, pe modelul “zonă 
rezidențială” (“home-zone”) 

C3 

 

1.3 Perioada de implementare estimată: 

2018 - 2030 

1.4 Bugetul estimat: 

18.314.000 Euro 

1.5 Obiective: 

Amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranță, confort și ambianță de calitate pentru 
deplasările nemotorizate, inclusiv crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor cu bicicleta 
(piste, benzi + parcări pentru biciclete/ locuri de odihnă + semnalizare orizonatală și verticală etc.) 

1.6 Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei/ Grupul țintă vizat  

(acolo unde este cazul și pentru încadrarea în activităţile eligibile POR 2014-

2020) 

Realizarea unei infrastructuri viabile pentru biciclete, cu nivel înalt de siguranță a circulației, 
urmărind încurajarea deplasărilor nemotorizate și renunțarea la călătoriile cu autoturismele. 
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1.7 Scurtă descriere a activităților propuse: 

Traseu pentru biciclete Sud: Centru 
- Aeroport 

Amenajarea unor trasee cu condiții superioare de siguranță, confort 
și ambianță de calitate pentru deplasările nemotorizate. 
Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor cu bicicleta (piste, 
benzi + parcări pentru biciclete/ locuri de odihnă + semnalizare 
orizonatală și verticală etc.) 
Componenta I: 
- Calea Mărășești (între Str. 9 Mai - Str. Erou Ciprian Pintea) - cale 
separată 
Componenta II: 
- Calea Mărășești (între Str. Erou Ciprian Pintea - Pasaj Letea) - 
pistă trotuar  
- Calea Republicii (între Pasaj Letea - Str. Aeroportului), pistă 
trotuar  
Componenta III: 
- Pasaj Letea - dedicat deplasărilor nemotorizate (biciclete și 
deplasări pietonale) 
Componenta IV: 
- Str. Aeroportului 

Traseu pentru biciclete Nord: Centru 
- Gherăiești 

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor cu bicicleta (piste, 
benzi + parcări pentru biciclete/ locuri de odihnă + semnalizare 
orizonatală și verticală etc.) 
Componenta I: 
- Str. 9 Mai (între Bd. Unirii și Str. Mioriței) - cale separată; 
- Str. Ștefan cel Mare  - cale separată; 
Componenta II: 
- Calea Moldovei -  pistă comună pentru bicicliști și pietoni; 
Componenta III: 
- Str. Lunca Bistriței - stradă în zonă rezidențială 

Traseu pentru biciclete: Centru - 
Șerbănești 

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor nemotorizate 
(trotuare, piste, benzi + parcări pentru biciclete/ locuri de odihnă + 
semnalizare orizonatală și verticală, plantare de aliniamente de 
arbori etc.) 
Componenta I: 
- Bd. Unirii (între Parcul Catedralei - Podul Şerbănești) - cale 
separată; 
- Bd. Unirii (Pod Şerbănești - Calea Romanului) - pistă trotuar; 
- Podul Șerbănești - pistă comună pentru pietoni și bicicliști; 
Componenta II: 
- Calea Bârladului - reconfigurarea profilului transversal cu 2 benzi 
de circulație auto, bandă biciclete și trotuare; 
Componenta III: 
- Calea Romanului - pistă comună pentru pietoni și bicicliști; 
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Amenajare coridor pentru deplasări 
nemotorizate pentru agrement: 
Centru - Insula de Agrement - Letea 
Veche (Traseu de agrement) 

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor nemotorizate 
(trotuare, piste, benzi + parcări pentru biciclete/ locuri de odihnă + 
semnalizare orizonatală și verticală, plantare de aliniamente de 
arbori etc.) 
Componenta I: 
- Bd. Alexandru cel Bun - cale separată;  
Componenta II: 
- Pod pentru deplasări nemotorizate între Insula de Agrement și 
Letea Veche; 
- Prelungire Str. Panselelor (în localitatea Letea Veche) - stradă 
nouă; 
Notă: 
- Legătura între cele două componente este asigurată de facilitățile 
pentru biciclete de pe Insula de Agrement, proiect aflat în 
implementare. 

Traseu pentru biciclete Parcul 
Cancicov - Stadion - Bazin de Înot - 
Universitatea Vasile Alecsandri 
(traseul tineretului și sportului) 

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor nemotorizate 
(piste, benzi + parcări pentru biciclete/ locuri de odihnă + 
semnalizare orizonatală și verticală etc.) 
Componenta I 
- Str. Pictor Theodor Aman - cale separată;  
Componenta II 
- Pasaj NMT parc Cancicov - Str. Pictor Theodor Aman - zona 
stadion 
Componenta III 
- Alee Parcul Cancicov (Nord) - cale separată; 
- Parcul Cancicov (Nord-Sud) -  cale separată; 
- Parcul Cancicov (Sud) -  cale separată;  
- Parcul Cancicov (Vest) -  cale separată; 
Componenta IV 
- Str. Spiru Haret -cale separată; 
- Str. Erou Ciprian Pintea (între Calea Mărășești - Str. Erou Ciprian 
Pintea nr.2); 
- Str. Erou Ciprian Pintea (între Str. Erou Ciprian Pintea nr.2 - 
Laurus Medical - Clinica Palade) -  stradă în zonă rezidențială; 
- Str. Erou Ciprian Pintea (între Clinica Palade - Acces Sala 
Sporturilor) -  cale separată; 
- Alee legătură Calea Mărășești - Str. Erou Ciprian Pintea (acces 
Universitatea Vasile Alecsandri) - stradă în zonă rezidențială. 
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Amenajare coridor pentru deplasări 
nemotorizate Centru - Gara Bacău - 
Cartier CFR - Sala Polivalentă -  
CAEX/ Parc Industrial (CFR) 

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor nemotorizate 
(trotuare, piste, benzi + parcări pentru biciclete/ locuri de odihnă + 
semnalizare orizonatală și verticală, plantare de aliniamente de 
arbori etc.) 
Componenta I: 
- Str. Mihai Eminescu - bandă dedicată pe carosabil;  
- Str. Constanței (între Gh. Donici - Str. General Ștefan Gușă) - cale 
separată; 
- Str. Gheorghe Donici - cale separată;  
- Bd. Vasile Pârvan - reconfigurarea profilului transversal cu 2 benzi 
de circulație auto, bandă dedicată pentru biciclete pe carosabil;  
- str. General Ștefan Gușă - pistă comună pietoni și bicicliști. 
Include și reorganziarea circulației în intersecțiile de la capetele str. 
General Ștefan Gușă pentru deplasările pietonale și cu bicicleta.  
Componenta II: 
- Reabilitarea pasajului subteran pietonal existent Piața Gării - Gară 
-  Cartier CFR (include accesibilizarea acestuia pentru PRM și 
biciclete) și amenajarea spațiului urban la ambele capete ale 
pasajului, prin: reorganizarea circulației în Piața Gării și amenajarea 
unei piațete urbane în zona de acces a pasajului dinspre cartierul 
CFR.  
Componenta III: 
- Construirea unui pasaj pentru deplasări nemotorizate (pietonale și 
cu bicicleta) Piața Gării - Cartier CFR și amenajarea spațiului urban 
la ambele capete ale pasajului. 
Componenta IV: 
- Traseu pentru biciclete Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala 
Polivalentă -  CAEX/ Parc Industrial (CFR): 
- Str. Oituz - bandă dedicată pe carosabil;  
- Str. Vasile Alecsandri - bandă dedicată pe carosabil (pe 
contrasens);  
- Str. Constanței (între Str. General Ștefan Gușă - Str. Alexei 
Tolstoi) - cale separată. 

Modernizare și extindere traseu 
pentru biciclete pe direcția Nord-
Vest 

Modernizare și extindere traseu pentru biciclete pe Calea Moinești 
- Modernizare Calea Moinești (accesibilizare, semnalizare orizontală 
și verticală etc);  
- Extindere pe  Str. Energiei -  bandă dedicată pe carosabil; 
- Extindere traseu pentru biciclete Calea Moinești către Mărgineni - 
pistă comună pentru pietoni și bicicliști, accesibilizare, aliniamente 
arbori. 

Traseu pentru biciclete -semicircular 
- Mioriței 

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor cu bicicleta (piste, 
benzi + parcări pentru biciclete/ locuri de odihnă + semnalizare 
orizonatală și verticală etc.) 
- Str. Mioriței 
- Str. Gării 
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Crearea unei infrastructurii dedicate 
deplasărilor de agrement cu 
bicicleta pe malul Lacului Bacău. 

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor de agrement cu 
bicicleta pe malul Lacului Bacău. 
Componenta I (2023): 
- (re)amenajare mal lac Bacău între Insula de Agrement - Podul 
Șerbănești. 
Componenta II (2030): 
- (re)amenajare mal lac Bacău, cca 14 705 m. 
 
Notă: 
v. SIDU Program complex de revitalizare a malurilor de lac 

Amenajarea străzii Prieteniei din 
cartierul Miorița, pe modelul “zonă 
rezidențială” (“home-zone”) 

Amenajare coridor pentru deplasări nemotorizate  (CNMT): 
- spații publice (re)amenajate ca spații de tip “shared-space” / 
“zonă rezidențială”, cu prioritate pentru deplasările pietonale, care 
oferă condiții sporite de confort și siguranță pietonilor și bicicliștilor  
- (Re)amenajarea unor spații comunitare favorabile pietonilor (dar 
și  persoanelor cu mobilitate redusă) 
- (Re)amenajarea/(re)organizarea parcărilor în incintele rezidențiale 
pe strada Prieteniei (pentru eficientizarea utilizării terenului în 
corelare cu spații comunitare/verzi) 

 

Pentru realizarea pistelor s-au avut în vedere în general soluții cu dublu sens, separate de traficul 
motorizat prin intermediul unor parapeți din beton prefabricat, borduri, stâlpișori flexibili 
reflectorizanți după caz. 

 
Sursa: https://cleantechnica.com/2017/05/30/ 

Figura 2: Pistă de biciclete dublu sens separată fizic  
față de traficul motorizat – Exemplu 
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1.8 Maturitate  ideii de proiect 

Idee de proiect 

1.9 Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

� Proiectul se va corela cu proiectele propuse în PMUD:  

� v. 6.1.3.1 - Reorganizarea circulației și (re)amenajarea spațiilor publice din zona 
centrală; 

� v. 6.1.3.2 - Reorganizarea circulației și (re)amenajarea spațiilor publice în 
ansambluri de locuințe colective - Proiect pilot cartier Bistrița Lac – concept; 

� v. 6.1.3.3 - Reorganizarea circulației și (re)amenjarea spațiilor publice în ansambluri 
de locuințe colective – Concept de mobilitate pentru cartier Aviatori; 

� v. 5.2.2.1 - Sistem de management al traficului - etapa I. Prioritizarea coridoarelor 
de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău; 

� v. 4.2.2.11 – Bacăul – un oraș la scara Bicicletei. Campanii/ acțiuni de promovare a 
mersului cu bicicleta. Educație rutieră pentru toți participanții la trafic. 

� v. 4.2.2.12 – Parcări biciclete în zona parcurilor, pentru universități, instituții publice, 
piețe. 

� v. 4.2.2.13 Implementare sistem municipal de închiriere biciclete (bike-sharing). 

� 1.1.2.24 - Accesibilizarea infrastructurii pietonale şi a instituţiilor publice. Amenajare 
trotuare, accese instituții publice și spațiilor pietonale în vederea asigurării 
accesibilității și siguranței tuturor categoriilor de utilizatori, inclusiv a persoanelor cu 
nevoi speciale. 
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 Titlul proiectului: Sistem de management al traficului 1

Sistem de management al traficului. Prioritizarea coridoarelor de transport public 

local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău 

1.1 Entitate responsabilă cu implementarea 

Primăria Muncipiului Bacău 

1.2 Localizarea (şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă) 

1.2.1 Locaţii intersecţii 

Arealul în care se reorganizează circulația este pe următoarele trasee (coridoare) de transport 

public: 

C1 – Calea Republicii – Calea Mărăşeşti – Bd. 9 Mai – Str. Mioriţei – Str. Gării (Sud – Centru – 

Gara) – 35 de intersecţii 

Nr. crt. Locație 

1 Cal. Republicii intrare în municipiu 

2 Cal.Republicii nr.202 bis intersecţie UM Aviaţie 

3 Cal.Republicii intersecţie cu str. Condorilor 

4 Cal.Republicii intersecţie cu str. Chimiei şi str. Aeroportului 

5 Cal.Republicii intersecţie cu str. Aviatorilor 

6 Cal.Republicii intersecţie cu str. Narciselor (DN11) 

7 Cal.Mărăşeşti nr.185 (ORIZONTUL) 

8 Cal.Mărăşeşti intersecţie cu str.Castanilor 

9 Cal.Mărăşeşti intersecţie cu str. Pictor Ion Andreescu  

10 Cal.Mărăşeşti intersecţie cu str. Frasinului 

11 Cal.Mărăşeşti nr.165 (Piata Sud) (Aleea Eternitatii) 
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Nr. crt. Locație 

12 Cal.Mărăşeşti intersecţie cu str. Spiru Haret şi str. Erou Ciprian 

Pintea 

13 Cal.Mărăşeşti intersecţie cu str. 9 Mai inclusiv Trecerea Pietoni 

Policlinica Veche 

14 Str. 9 Mai intersecţie cu str. Ghe. Rusu (Precista) 

15 Str. 9 Mai intersecţie cu str. Alexandru cel Bun 

16 Str. 9 Mai intersecţie cu str. Ana Ipătescu  

17 Str. 9 Mai intersecţie cu str. Dumbravei  

18 Str. 9 Mai intersecţie cu str. Popa Şapcă (Pieţii) 

19 Str. 9 Mai nr. 78  

20 Str. 9 Mai intersecţie cu str. Mioriţa  

21 Str. Mioriţa cu str. Banca Naţională 

22 Str. Mioriţa cu str. Prel. Bradului  

23 Str. Mioriţa cu str. Ion Luca (str. Bradului) 

24 Calea Republicii nr. 190-192 (Capăt linii autobuze) 

25 Calea Replublicii nr. 174 

26 Str. Gării - Str. Avram Iancu (gară) 

27 Str. Gării - Str. M. Eminescu (gară) 

28 Str. Mărăşeşti - Str. Letea 

29 Str. Mioriţei - Str. Nordului 

30 Str. Mioriţei - Str. Tipografilor 

31 Str. Mioritei - Str. Logofăt Tautu 

32 Str. 9 Mai - Str. Valea Albă 
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Nr. crt. Locație 

33 Str. Mioriţei (TP) 

34 Str. Mioriţei (TP) 

35 Str. Mioriţei - Str. Ardealului - Str. Vrancei 

 

C2 – Str. Ştefan cel Mare – Str. Calea Moldovei (Nord – Centru) – 11 intersecţii 

Nr. Crt. Locație 

1 Cal Moldovei nr. 94 

2 Str. Ştefan cel Mare nr. 28 (ARENA MALL/BILLA) 

3 Calea Moldovei nr. 136(Şcoala Gimanzială nr. 9) 

4 Str. Ştefan cel Mare - Str. Iosif Cocea 

5 Str. Ştefan cel Mare - Str. Venus 

6 Str. Ştefan cel Mare - Str. Primăverii 

7 Str. Stefan cel Mare - Str. Turbinei 

8 Str. Ştefan cel Mare - Str. Valea Rosie 

9 Str. Ştefan cel Mare - Str. Aprodu Purice (TP Sud) 

10 Calea Moldovei (Trecere Pietoni)  

11 Calea Moldovei - Str. Arinilor (Trecere Pietoni) 

 

C3 – Str. Milcov - Str. I.L. Caragiale - Str. Vadul Bistriţei – 13 intersecţii 

Nr. Crt. Locație 

1 Str. Milcov - Str. Alecu Russo 

2 Str. Milcov - Str. Stadionului 
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3 Str. I.L. Caragiale - Str. Ana Ipatescu 

4 Str. I.L. Caragiale - Str. Livezilor 

Nr. Crt. Locație 

5 Str. Milcov - Str. Letea 

6 Str. Milcov (2 Trecere Pietoni)  

7 Str. Milocv (Trecere Pietoni) 

8 Str. Milcov (Trecere Pietoni) 

9 Str. Milcov (Trecere Pietoni) 

10 Str. Milcov - Str. Viorelelelor 

11 Str. Milcov - Str. Mircea Eliade 

12 Vadul Bistriţei (Trecere Pietoni) 

13 Vadul Bistriţei (Trecere Pietoni) 

 

C4 – Bd. Unirii (de la int. cu 9 Mai) – Str. Mihail Kogalniceanu – Str. Oituz – Str. Energiei – 5 

intersecţii 

Nr. Crt. Locație 

1 Str. G. Bacovia nr. 4 (giraţie statuie Stefan cel Mare) 

2 Str. Energiei  (RCS RDS si BCR) 

3 Str. Energiei - Str. Erou C.M. Hasan 

4 Bd. Unirii (TP) 

 

C6 – Bd. Unirii (de la int. cu 9 Mai) – Calea Romanului – 7 intersecţii 

Nr. Crt. Locație 

1 B-dul Unirii intersecţie cu str.I.L. Caragiale 
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2 B-dul Unirii intersecţie cu str. Nicu Enea 

3 B-dul Unirii nr.11 

4 Cal.Romanului intersecţie cu Calea Tecuciului 

5 Cal.Romanului intersecţie cu Calea Bârladului  

6 Cal Romanului nr.144 

8 Bd. Unirii - Calea Romanului 

 

C7 – Calea Bârladului – 1 intersecţie: Calea Barladului - Str. Triumfului 

 

C8 – Calea Moinesti – Str. Arcade Septilici – Bd. Vasile Pârvan – 5 intersecţii 

Nr. Crt. Locație 

1 Str. Arcade Şeptilici - Bd. Vasile Pârvan 

2 Bd. Vasile Pârvan - Str. Ozanei 

3 Bd. Vasile Pârvan - Str. Gh. Donici 

Nr. Crt. Locaţie 

4 Trecere Pietoni Calea Moineşti - Cabinet Medical 

5 Calea Moineşti - Str. Abatorului 

 

C9 - Str. Aprodul Purice - Str. Hatman Berescu – 3 intersecţii 

Nr. Crt. Locație 

1 Str. Zefirului - Str. Hatman Berescu 

2 Str. Hatman Berescu - Str. Aprodul Purice 

3 Str. Hatman Berescu - Str. Aprodul Purice 

 



Primăria Municipiului Bacău.  

Plan de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Bacău 

 

 

PMUD BACAU .VERSIUNE PRELIMINARA. FIȘE DE PROIECT Titlul proiectului: Sistem de management al traficului
 

PMUD BACĂU. SEARCH CORPORATION - Jul-17 Pag. 6/14
 

Trasee pentru deplasarea cu bicicleta, altele decât cele aflate pe traseele (coridoarele) de transport 

public (T1-T9): 

B0 – Trasee pentru deplasarea cu bicicleta în zona centrală: Aleea Iulian Anton; Str. N. Bălcescu; 

Bd. Unirii; Calea Mărăşeşti; Str. Războieni – 7 intersecţii 

Nr. Crt. Locație 

1 Str. N. Bălcescu nr. 12 (Luceafarul) 

2 Str. N. Bălcescu – Alee legătura cu M. Viteazu 

3 Calea Mărăşeşti – Str. N. Bălcescu – Str. I.S. Sturza  

4 Calea Mărăşeşti nr. 10 (Oficu Poştal nr. 10) 

5 Calea Mărăşeşti nr. 6 (Primărie) 

6 Calea Mărăşeşti nr. 2-4(Prefectura şi CJ Bacău/Piaţa Tricolorului) 

7 Calea Mărăşeşti nr. 4 (Agricola) 

 

B3 – Pod Şerbăneşti; Calea Tecuciului; Calea Romanului; Calea Bârladului; Bd. Unirii – 1 

intersecţie:  

Bd. Unirii – Str. Tecuciului – Calea Romanului 

B5 – Parc 1; Parc 2; Parc 3; Str. Theodor Aman, Str. Spiru Haret; Str. Erou Ciprian Pintea; Str. 

Cornişa Bistriţei; Calea Mărăşeşti  – 2 intersecţii 

Nr. Crt. Locație 

1 Str. Spiru Haret - Str. Carpaţi - Str. A. Tolstoi 

2 Str. Erou Ciprian Pintea (Acces Baza Sportivă) 

 

B6 - Str. Constantin Ene; Str. Constanţei; Str. Vasile Pârvan; Str. Gh. Donici; Str. Mihai Eminescu; 

Str. Vasile Alecsandri; St. Oituz; Str. Tineretului – 1 intersecţie: Str. Gh. Donici Trecere Pietoni 

Gara 

B7 – Calea Moineşti; Energiei; George Bacovia – 2 intersecţii 
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Nr. Crt. Locație 

1 Str. George Bacovia - Str. Naţională 

2 Str. George Bacovia (Trecere Pietoni) 

 

B8 – Str. Mioriţei; Str. Prieteniei; Str. Gării – 1 intersecţie: Str. Venus - Str. Prieteniei 

1.2.2 Locaţie centru de management al traficului 

Locaţie propusă de beneficiar: Calea Doctor Alexandru Șafran 145, Centrul CAEX. 

1.3 Perioada de implementare estimată: 

2018 – 2023, studii/proiectare – cca. 1.5 an, execuţie – cca. 3 ani 

1.4 Bugetul estimat: 18,439,000 EURO 

Semaforizare 7,652,000 EURO 

Centru de management al traficului 4,695,000 EURO 

Infrastructura pentru comunicaţii 3,820,000 EURO 

Sistem de supraveghere video şi detecţie a incidentelor 377,000 EURO 

Sistem de management al parcărilor 1,895,000 EURO 

Sistem control acces cu bolarzi 151,000 EURO 

1.5 Obiective: 

• Prioritizarea transportului public și/sau a bicicletelor; 

• Creşterea atractivităţii utilizării transportului public şi a siguranţei utilizării modurilor 

nemotorizate de transport; 

• Diminuarea poluării. 
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1.6 Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei/ Grupul țintă vizat  

(acolo unde este cazul și pentru încadrarea în activităţile eligibile POR 2014-

2020) 

- Timpi îndelungați de parcurs; 

- Nerespectarea programului de transport public, atractivitate scazută; 

- Congestie în trafic; 

- Siguranță redusă; 

- Poluare. 

1.7 Scurtă descriere a activităților propuse: 

1.7.1 Semaforizare  

Pentru a obține un sistem de management al traficului performant sunt necesare măsuri precum 

semaforizarea și reamenajarea intersecțiilor în vederea prioritizării transportului public și a 

bicicletelor. Astfel au fost prevăzute lucrări de semaforizre şi echipare a intersecţiilor 

nesemaforizare de pe traseele de transport public cu echipamente moderne pentru dirijarea 

traficului și prioritizarea transportului public. De asemenea s-a prevăzut reechiparea intersecțiilor 

existente semaforizate cu echipamente moderne compatibile cu sistemul propus.  

Trecerea de pietoni de pe Bd. Unirii nr. 72 se va reloca, şi echipa în cadrul intersecţiei Bd. Unirii – 

Calea Romanului.  

Pentru implementarea noilor organizări de circulație au fost incluse mici lucrări de corecții 

geometrice și amenajarea unor insule de dirijare, refugii pietonale, separatoare, după caz. 
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Sursa: http://www.rms.nsw.gov.au/projects/easing-sydneys-congestion/bus-priority-program.html 

Figura 1: Soluție de prioritizare a transportului public - Exemplu 

 

1.7.2 Centru de management al traficului  

Amenajarea unor spații într-o clădire care să corespundă din punct de vedere tehnic și funcțional 

cerințelor de performanță specifice unui centru de management al traficului. Suprafața minimă 

necesară este de 300mp.  

Lucrări necesare:  

- Amenajarea centrului de management al traficului: 

- Lucrări de arhitectură în locația pusă la dispoziție; 

- Lucrări de instalații (instalaţii electrice, instalaţii sanitare, instalaţii HVAC, sisteme de 

securitate, reţea de date). 

- Echipamente: 

    - Server de management al traficului + licenţa software UTC; 

    - Server pentru interfaţă grafică cu utilizatorii + licenţa software interfaţă grafică cu utilizatorii; 

    - Server de gestiune a comunicaţiilor inclusiv licenţe software; 
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    - Server de comunicaţii în situaţii de urgenţă inclusiv licenţe software – apel de urgenţă către 

poliţie, pompieri, salvare în funcţie de natura incidentului; 

    - Sistem stocare care să asigure stocarea imaginilor video pentru cel puţin o lună; 

    - Server bază de timp pentru sistem; 

    - Wall display; 

    - Server CCTV + licenţă software CCTV şi detecţie incidente; 

    - Servere pentru aplicaţii de monitorizare a reţelei de comunicaţii şi a echipamentelor; 

    - Staţii de lucru, periferice, etc. 

 

Sursa: https://www.glassdoor.com/Photos/Activu-Office-Photos-IMG149549.htm  

Figura 2: Camera operatorilor în centrul de manangement al traficului - Exemplu 
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Sursa: http://www.convergencecable.com/photos.html  

Figura 3: Rack-uri pentru echipamente (Data Room) – Centru de manangement al traficului - Exemplu 

1.7.3 Infrastructura pentru comunicații 

Implementarea unui sistem de comunicații prin fibră optică (45 km) pozată în tubulatură subterană 

care va conecta intersecțiile la centrul de management al traficului prin switch-uri cu management 

şi echipamente de racordare la infrastructura de fibră optică. Va fi prevazută o topologie 

redundantă care să asigure funcționarea sistemului în cazul defectelor de grad unu.  

1.7.4 Sistem de supraveghere video cu circuit inchis si detecţie a incidentelor 

Instalarea de camere video cu circuit închis, în intersecții, racordate la infrastructura de 

comunicații.  
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Sursa: http://www.traffic-tech.com/project_references_security.php  

Figura 4: Camera CCTV amplasată pe stâlp de semafor in intrsectie - Exemplu 

1.7.5 Sistem de management al parcărilor 

Implementarea unui sistem complet de informare și a unui sistem de gestionare a numărului de 

locuri existente în parcare. Se vor prevedea pentru fiecare parcare: 

   - 7 panouri de informare cu numarul de locuri disponibile în parcare; 

   - 7 - 10 indicatoare statice; 

   - sistem de contorizare intrări/ieșiri din parcare; 

   - controller local; 

   - echipament de comunicații; 

   - software pentru monitorizare și comandă centralizată în centrul de management al traficului. 

 

 
Sursa:http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/de/nahverkehr/strassenverkehr/parkraummanagement/seiten/parkra

ummanagement.aspx  

Figura 5: Sistem de informare asupra situaţiei din parcări – Indicatoare Dinamice – Exemplu 
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Sursa: http://www.nedapmobility.com/on-street-parking/cases/verona-selects-nedap-sensit-for-real-time-parking-monitoring  

Figura 6: Soft de management al parcarilor – Exemplu 
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Sursa: https://www.parkassist.com/solutions/wayfinding-signage/  

Figura 7: PMV – acces parcare – Exemplu 

1.7.6 Sistem de control acces cu bolarzi 

Implementarea unui sistem de control acces auto cu bolarzi, bucle detecţie inductive, sistem de 

comandă şi legatură la infrastructura pentru comunicaţii, cât şi un software pentru comandă 

centralizată. 

1.8 Maturitatea ideii de proiect 

Idee de proiect 

1.9 Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

� Proiectul se va corela cu proiectele din PMUD pentru temele transport public, mijloace 

alternative de mobilitate, managementul parcărilor, zone cu nivel ridicat de 

complexitate, intervenții majore asupra rețelei stradale. 
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 Titlul proiectului: Politică de parcare integrată la nivelul municipiului 1

Bacău 

1.1 Entitate responsabilă cu implementarea 

Primăria Muncipiului Bacău 

1.2 Localizarea (şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă) 

Teritoriul administrativ al Municipiului Bacău, cu o eventuală împărțire pe zone cu tarife 

diferențiate pentru parcare (exemplu în figura 1). 
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Figura 1: Propunere de zonificare pentru politica de parcare din municipiul Bacău 
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1.3 Perioada de implementare estimată: 

2018 - 2030 

1.4 Bugetul estimat: 

200,000 Euro 

1.5 Obiective: 

 Să definească și organizeze spațiul disponibil pentru a asigura (ca răspuns la cerere) un 

spațiu de parcare eficient și a proteja spațiul public de utilizarea incorectă; 

 Să diminueze pe cât posibil cererea de parcare prin furnizarea unor mijloace de transport 

alternative și să informeze în favoarea unui comportament de mobilitate durabil;  

 Să dezvolte soluții în complementaritate cu transportul public pentru a reduce cererea de 

parcare;  

 Să fie transparentă din punct de vedere al costurilor. 

1.6 Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei/ Grupul țintă vizat  

(acolo unde este cazul și pentru încadrarea în activităţile eligibile POR 2014-

2020) 

 Lipsa de organizare a spațiului destinat locurilor de parcare în municipiul Bacău; 

 Slabă și foarte slabă calitate a spațiilor publice, ca efect ale alocării preponderente ale 

resurselor de teren parcărilor la sol; 

 Slaba monitorizare și sancționare a nerespectării Regulamentului de parcare existent. 

1.7 Scurtă descriere a activităților propuse: 

Elaborarea unui nou regulament de parcare pentru municipiul Bacău care să cuprindă și 

următoarele activități: 

 Organizarea, limitarea și taxarea parcării la sol; 

 Restricții de timp pentru parcare mai ales în centrul orașului; 

 Organizarea pe cât posibil a necesarului de locuri de parcare în parcări multietajate, 

subterane şi supraterane; 

 Tarifarea diferențiată în funcție de zonă,  

 Reglementări de parcare care să țină cont de interesele rezidenților și care să nu  

determine pe cei care parchează în centrul orașului să facă acest lucru în zonele 

rezidențiale înconjurătoare. 



Primăria Municipiului Bacău.  
Plan de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Bacău 

 
 
PMUD BACAU .VERSIUNE PRELIMINARA. FIȘE DE PROIECT Titlul proiectului: Politică de parcare integrată la nivelul municipiului Bacău 

 

PMUD BACĂU. SEARCH CORPORATION - Jul-17 Pag. 4/6 
 

Delimitarea și structura zonelor de parcare porneşte de la zona centrală a orașului. Cea mai mare 

cerere de parcare este așteptată în zona centrală (mai ales acolo unde se vor implementa zone 

pietonale/ de tip share-space), dar și în jurul zonei centrale. În plus, angajații tind să parcheze 

mașina cât mai aproape de locul de muncă.  

Zonele de parcare sunt în general circulare în jurul centrului orașului, în figura de mai jos este 

propusă o zonificare: 

 Zona 0 – corespunde zonei centrale din PUG; 

 Zona 1 – delimitată de străzile – Vadul  Bistriței, Mioriței, Banca Națională, George Bacovia, 

Erou Hasan Marius Costel în Nord; Gării și Constantin Ene în Vest; Alexei tolstoi, Spiru 

Haret, Erou Ciprian Pintea, Stadionului în Sud; Ghioceilor, Milcov, Ion Luca Caragiale în Est; 

 Zona 2 – delimitată de limita administrativă a municipiului Bacău. 

Următorul tabel propune, doar spre exemplificare, condiții pentru fiecare dintre zonele de parcare. 

Acestea pot constitui o bază de discuție în vederea implementării managementului locurilor de 

parcare, dar pentru o mai bună reprezentativitate și sustenabilitate la nivelul municipiului Bacău ar 

trebui sa facă obiectul unui studiu și a unor investigații suplimentare. 

Zonă de parcare 
Durata maximă 
de parcare [h] 

Tariful de parcare pe oră 
[exemplu] 

Parcare rezidențială 

0 (centrul orașului) 2 3,00 lei/h Tipul 1, Tipul 2 

1, opțiunea 1 2 1,5 lei/h Tipul 3 

1, opțiunea 2 3 
Primele 15 minute gratuit, 

2,00 lei/h 
Tipul 3 

2 2 1,5 lei/h Tipul 4 

Se pot propune două opțiuni diferite despre cum poate fi definită zona de parcare 1. În ce privește 

condițiile locale, poate fi aleasă una din aceste opțiuni. Factorii importanți care ar trebui luați în 

considerare sunt numărul de locuri de parcare disponibile, raportul dintre cerere și ofertă sau 

profilul utilizatorul din această zonă (rezident, vizitator, navetist…). Pentru zona 2 se propune 

taxarea locurilor de parcare numai în zone de interes public (piețe, instituții publice, etc). 
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O potenţială reglementare pentru parcarea rezidențială1 este prezentată în următorul tabel:   

Tipul de 

parcare 

Durata maximă de 

parcare [h] 

Tariful de parcare 

[exemplu] 
Cerință 

1 

Ziua (08:00-18:00): 2h 

Noaptea (18:00-08:00): 

Fără limitare 

220 lei/an Permis de parcare 

2 - 6002 lei/an Permis de parcare 

3 - 130 - 150 lei/an 

Permis de parcare, diferențiat în 
funcție de tipul de amenajare al 

parcării (parcări multietajate/ 
smart-parking-uri sau la sol) 

4 - 120 - 1303 lei/an 

Permis de parcare, diferențiat în 

funcție de tipul de amenajare al 
parcării (parcări multietajate/ 

smart-parking-uri sau la sol) 

De asemenea se poate limita numărul de locuri de parcare atribuite pentru o gospodărie. În cazul 

în care sunt solicitate mai multe locuri de parcare aceste vor fi tarifate suplimentar față de tariful 

de bază stabilit (ex: de 2-3 ori mai mult decât tariful stabilit), direcționând astfel utilizatorii 

mașinilor spre moduri sustenabile  de transport. 

Parcările multietajate ar trebui să constituie o alternativă, nu o suplimentare a locurilor de parcare 

de pe stradă. „Mutarea” parcării de pe stradă în garaje cu nivel redus de ocupare la sol eliberează 

spaƫiu public care poate fi repartajat şi reamenajat în favoarea pietonilor, bicicliştilor, spaƫiilor verzi 

(cu beneficii de calitate a mediului construit şi natural). Pentru aceasta trebuie instituită interdicƫie 

de parcare pe o rază de 200-300 m în jurul noilor parcări multietajate și suprataxarea spațiilor de 

parcare la sol față de cele din parcările multietajate. 

Din punct de vedere al protecției mediului, tariful anual ar putea fi diferențiat în funcție de norma 

de poluare a mașinii, capacitatea cilindrică a motorului etc.  

Se recomandă ca politica de parcare să fie consolidată cu prevederi în regulamentul de 

urbanism, cu limitarea numarului de locuri de parcare în zona centrală sau în zonele cu 

accesibilitate ridicată la transportul public. 

Politica de parcare trebuie susținută la nivelul întregului oraș de aplicarea regulamentelor și 

aplicarea de sancțiuni în cazul nerespectării acesteia.  

                                                           

1 În acord cu „Parking management and incentivesas successful strategies for energy-efficient urban transport” – Push and Pull. Final 

Report 

2 Aceste taxe sunt prezentate spre exemplificare, fiind menite să indice un nivel "scăzut" și "foarte mare". Acest lucru poate fi justificat 

prin faptul că  în centrul orașului cererea de parcare este mare. 

3 În acord cu „Local implementation and evaluation plan Bacau municipality” – Push and Pull 
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Un posibil nivel al amenzii pentru parcarea neregulamentară ar putea să reprezinte minim 

contravaloarea unui abonament de parcare pe un an, pentru zona în care a fost constatată 

abaterea.  

Aplicarea strictă a restricțiilor de parcare pe stradă este necesară de exemplu pentru ca cetățenii 

să utilizeze parcările colective multietajate, în scopul asigurării veniturilor pentru aceste tipuri de 

parcări.  

Se recomandă ca administrarea, sancționarea și controlul zonelor de parcare reglementate să 

rămână în controlul administrației publice locale, astfel veniturile provenite din abonamente, taxele 

de parcare și amenzi se pot utiliza pentru a aduce îmbunătățiri sistemului de parcare. 

De asemenea comunicarea, consultarea și informarea tuturor factorilor interesați sunt aspecte 

importante pentru o politică de parcare transparentă și eficientă. 

Un alt aspect important al politicii de parcare este acela al schimbării mentalităƫii populaƫiei cu 

referire la presupusa „obligaƫie” a oraşului de a asigura locuri de parcare, pe spaƫiul public, pentru 

toate maşinile particulare. Campanii de informare prealabile sunt absolut necesare pentru a anunƫa 

restricţii viitoare ale parcării pe stradă, gratuită sau cu taxă. Populaƫia ar trebui să conştientizeze 

din timp că automobilul este un bun privat a cărui staƫionare se poate face fie în spaƫiu privat 

personal, fie în parcări cu plată. Înƫelegerea acestui aspect ar putea contribui la conservarea 

indicelui de motorizare. 

1.8 Maturitatea  ideii de proiect 

Idee de proiect 

1.9 Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

 Proiectul se va corela cu proiectele propuse în PMUD: 

 v. 6.1.3.1 - Reorganizarea circulației și (re)amenajarea spațiilor publice din zona centrală 

 v. 6.1.3.2 - Reorganizarea circulației și (re)amenajarea spațiilor publice în ansambluri de 

locuințe colective - Proiect pilot cartier Bistrița Lac - concept 

 v. 6.1.3.3 - Reorganizarea circulației și (re)amenjarea spațiilor publice în ansambluri de 

locuințe colective – Concept de mobilitate pentru cartier Aviatori 

 v. 5.2.2.1 - Sistem de management al traficului - etapa I. Prioritizarea coridoarelor de 

transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău 
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 Titlul proiectului: Reorganizarea circulației și a spațiilor publice în zona 1

centrală   

- inclus în SIDU - O4.1/ D4.1.1:  1. Program complex de revitalizare a zonei centrale 

 Realizarea unor parcări publice multietajate (subterane / supraterane) ••••

 Reamenajarea unor străzi și piețe urbane ca spații favorabile pietonilor  ••••

 Crearea unui scuar linear pe str. Mihai Viteazu ••••

 Crearea unei piste pentru biciclete ••••

1.1 Entitate responsabilă cu implementarea 

Primăria Muncipiului Bacău 

1.2 Localizarea (şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă) 

Arealul în care se reorganizează circulația este cuprins între Bulevardul Unirii, str. 9 Mai, Calea 
Mărășești, Bd. Nicolae Bălcescu reunind numeroase funcțiuni de interes public (comerț, instituții 
culturale, lăcașuri de cult, bănci, etc.) 

Deși inclusă în acest areal, modernizarea Pieței Centrale cu circulațiile și parcajele aferente vor 
constitui obiectul altui proiect, conform SIDU - O4.4/ D4.4.1: Proiect de revitalizare a Pieţei 
Centrale (inclusiv spaţiu public şi parcare). 
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Figura 1: Zona centrală 

1.3 Perioada de implementare estimată: 

2018 – 2030 

1.4 Bugetul estimat: 

Proiect Cost (€) Orizont 

Reorganizarea circulației și (re)amenajarea spațiilor publice din 
zona centrală, din care 3.975.0001 2023 

Traseu pentru biciclete Zona Centrală (B0)  193.000 2023 

Sistem control acces cu bolarzi 151.000 2023 

Transportul public 24.000 2023 

1.5 Obiective: 

� Crearea unor spații publice favorabile pietonilor, cu condiții sporite de confort și siguranță 

                                                             

1
 Parcări Zona centrală (proiect 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.3.3, 5.1.3.4, 5.1.3.5 și 5.1.3.6): 30.064.000 Euro 
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� Ameliorarea calității spaților publice, a ambianței și reprezentativității nucleului central al 
orașului 

1.6 Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei/ Grupul țintă vizat  

(acolo unde este cazul și pentru încadrarea în activităţile eligibile POR 2014-

2020) 

� slabă și foarte slabă calitate a spațiilor publice, ca efect ale alocării preponderente ale 
resurselor de teren carosabilelor și parcărilor la sol  

� absența infrastructurii pentru bicicliști 
� un slab caracter de centralitate și reprezentativitate a zonei 
� lipsa unor spații comunitare reprezentative, la nivelul orașului 

1.7 Scurtă descriere a activităților propuse: 

Reorganizarea străzilor și intersecțiilor în interiorul arealului – schimbarea morfologiei (secțiunilor), 
repartajarea, realocarea resursei de teren public în favoarea infrastructurii pentru deplasări 
nemotorizate și în vederea creșterii elementului vegetal. 

� Crearea unor parcări multietajate (subterane, supraterane) în care să fie treptat 
mutată oferta de parcare care în prezent este pe stradă.  

� În general, se recomandă opțiunea pentru parcări subterane deasupra cărora să fie 
amenajate spații urbane pietonale și/sau amenajări vegetale. 

� Se recomandă reducerea treptată, pe cât posibil până la eliminare, a parcării pe 
stradă și corelare cu politica de parcare – inclusiv cu cea pentru vehicule 
comereciale/aprovizionare. 

� Se recomandă dotarea parcărilor multietajate cu echipamente specifice pentru 
încărcarea autovehiculelor electrice/ electrice hibride. 

Locații de evaluat în studii de fezabilitate:  

• La Piața Centrală (intervenție integrată distinctă: parcare cu cca. 250 

locuri și reorganizarea pieței) – v. SIDU - O4.4/ D4.4.1: Proiect de revitalizare a 
Pieţei Centrale (inclusiv spaţiu public şi parcare). 

Etapa 2018 - 2023: 

• Parcare Iernii (preponderent rezidențială) – în această zonă se poate studia 
amenajarea unor parcări de tip smart – parking, pe două amplasamente, care 
împreună să asigure circa 280 locuri. Această parcare s-ar putea realiza chiar ca o 
primă sub-etapă (de exemplu până în 2020). 
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• Parcare Catedrala romano-catolică Sf. Petru și Paul (în zona intersecției str. 
Petru Rareș cu Aleea Iulian Antonescu)  

• Parcare Casa de Cultură – pacare subterană, sub zona pietonală sau/și în spatele 
Casei de Cultură 

Etapa 2024 - 2030: 

• Parcare Hotel Moldova 

• Parcare Mihai Viteazu - Piata Centrală (preponderent rezidențială), proiect 
distinct de cel de amenajare Piața Centrală 

� Crearea unor benzi / piste de circulație pentru biciclete  

Etapa 2018 - 2023: 

• Pistă pentru biciclete în cale separată pe direcția nord-sud: Calea Mărășești (sector 
cuprins între str. Războieni/Ciupercuțe și str. Nicolae Bălcescu) - str. Nicolae 
Bălcescu – bd. Unirii (sector în legătură cu parcul Catedralei) – lungime cca. 1200m. 

Această pistă s-ar putea realiza chiar într-o primă subetapă (de exemplu până în 
2020). 

• Pistă pentru biciclete pe traseul de la est-vest: Aleea Iulian Antonescu - Piața 
Revoluției - str. Luminii – lungime cca. 470m. 

� (Re)amenajarea unor străzi și intersecții pietonale și de tip shared-space (“Zonă 

rezidențială”, în Codul Rutier românesc), cu atenție acordată calității estetice a 
acestora, confortului și siguranței pietonilor. 

Etapa 2018 - 2023: 

• Pasajul Revoluției (pietonal/ “shared/space”), cca. 125 ml/ 1300 mp  

• Piața Revoluției (pietonal/ “shared/space”) – 4100 mp 

• Str. Mihai Viteazu – segmentul dintre Piața Revoluției și str. Iernii, cca. 194 ml/ 6100 
mp 

- reducerea treptată, până la eliminare, a parcării pe stradă  
- crearea unui spațiu verde, de tip scuar linear 
- organizare ca stradă de tip shared-space 

 
• Piațetă urbană la intersecția str. Petru Rareș cu Aleea Ion Antonescu (în fața  

Catedralei romano-catolice Sf. Petru și Paul – corelată cu parcare subterană)  

• Aleea Iulian Antonescu (“shared/space”), cca. 230 ml/ 1970 mp 
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• Strada Luminii (“shared/space”), cca. 151 ml/ 830 mp 

• Strada Erou Gh. Rusu (“shared/space”), cca. 292 ml/ 750 mp)  

• Alee de legătură între str. Erou Gh. Rusu - Piața Mihai Viteazu (“shared/space”), 
cca. 130 ml/ 975 mp. 

Etapa 2024 - 2030: 

• Str. Mihai Viteazu – segmentul dintre str. Iernii și bd. Unirii, cca. 300 ml/ 6000 mp 

- reducerea treptată, până la eliminare, a parcării pe stradă  
- crearea unui spațiu verde, de tip scuar linear 
- organizare ca stradă de tip shared-space 

• Alee leg. Str. Nicolae Balcescu - str. Mihai Viteazu, la sud de Hotel Moldova,  
(“shared/space”), cca. 100 ml/ 1600 mp. 

• Alee de legătură între str. Pieții - str. Mihai Viteazu (“shared/space”), 105 ml/ 750 
mp. 

� (Re)organizarea restului străzilor din interiorul nuclelui central ca străzi cu 

circulația auto calmată – limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor (max. 30 

km/h)  

Etapa 2018 - 2023: 

• str. Dumbravei, str. Ana Ipătescu 

� (Re)amenajarea/(re)organizarea parcărilor în incintele rezidențiale din centrul 

orașului (în vederea eficientizării utilizării terenului și reamenajării spațiilor publice  
comunitare și a spațiilor verzi): reorganizarea eficientă a locurilor de parcare la sol și/sau 
amplasarea unor parcări de tip smart-parking (pentru eliberarea unor suprafeț de spațiu 
public 

Etapa 2024 - 2030: 

• George Apostu, str. Nicolae Balcescu (est - spate - intre Pasaj Revolutiei si str. 
Luminii), str. Nicolae Balcescu (est - spate - la nord de str. Iernii), str. Petru Rareș, 
incinta blocuri Dumbravei-Ana Ipătescu, bd. Unirii (sud-spate). 

� Introducerea unei linii de autobuz pe direcția nord-sud (inclusiv amenajare 5 stații 
autobuz).  

� Amenajarea (Crearea) unor piste pentru biciclete pe str. Nicolae Bălcescu, Calea 
Mărășești, bd. Unirii, str. Războieni, Aleea Iulian Antonescu, Piața Revoluției,  str. Luminii. 
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Pentru realizarea pistelor s-au avut în vedere în general soluții cu cu dublu sens, separate 
de traficul motorizat prin intermediul unor parapeți din beton prefabricat, borduri, stâlpișori 
flexibili reflectorizanți după caz. 

Pentru informarea populației asupra evoluției nivelului de trafic de biciclete se propune 
amplasarea unui contor pentru măsurarea traficului de biciclete cu afișarea valorilor zilnice, 
lunare și anuale, pe Calea Mărășești, în zona Pieței Tricolorului.  
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Figura 2: Intervenții în zona centrală a orașului – concept 
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Exemple de bună practică, relevante 

 

Figura 3: Străzi amenajate ca “shared-space” – Libertate, prioritate şi confort de mişcare pentru pietoni,  
în întregul spaţiu urban, fără bariere fizice  

(fără diferenţe de nivel şi diferenţe majore de textură: trotuar-carosabil) 
 

 

Figura 4: Spații verzi / scuauri lineare, în lungul străzii 
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Figura 5: Parcări multietajate subterane și supraterane 
 

  

Sursa: http://movabilityaustin.org/2013/09/lets-raise-the-
bar-austin/ 

Sursa: https://cleantechnica.com/2017/05/30/ 

Figura 6: Contor pentru măsurarea traficului de biciclete – Exemplu (stg.). Pistă de biciclete dublu sens separată fizic  
față de traficul motorizat – Exemplu (dr.) 

1.8 Maturitatea  ideii de proiect 

Idee de proiect 

1.9 Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea 

de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen  

Proiectul propune creșterea spațiilor verzi și sporirea siguranței circulației 
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1.10 Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

� Proiectul este susținut de Politica de parcare și de un Regulament referitor la circulația 
autovehiculelor de marfă (detaliat pentru zona centrală). 

� v. 5.2.2.11 - Politică de parcare integrate 

� v. 3.2.2.1 -  Plan logistic și/sau regulament referitor la circulația autovehiculelor de 
marfă 

� Proiectul se va corela cu proiectele:  

� inclus în SIDU - O4.1/ D4.1.1:  1. Program complex de revitalizare a zonei centrale 
 

� SIDU prezintă programul ca atare:  
 

Acest program continuă demersul de modernizare a zonei centrale deja început pe str. Nicolae 
Bălcescu concentrându-se însă pe spațiile din interiorul nucleului central (str. N. Bălcescu, bdul. 
Unirii, str. 9 Mai). Accentul este plasat pe eliminarea treptată a traficului auto şi redarea spaţiului 
către pietoni. Acest deziderat va fi atins printr-o serie de parcări de tip Park & Walk amplasate pe 
principalele puncte de intrare în nucleul central. Pentru că nucleul central cuprinde şi rezidenţi, vor 
exista şi parcări rezidenţiale cum ar fi cea de pe str. Iernii. Folosind aceste parcaje, utilizatorii zonei 
îşi vor putea lăsa autovehiculul astfel încât să continue parcursul pe jos, bucurându-se de noile 
spaţii publice amenajate cu terase şi alte dotări de agrement. Procesul de implementare porneşte 
cu un PUZ care să reglementeze principalele circulaţii şi funcţiuni. Ulterior vor fi lansa concursuri 
de arhitectură pentru spaţiile publice cheie: Piaţa Revoluţiei, Piaţa Tricolor şi Piaţa Bisericii Precista. 

Proiecte cheie: 

Proiect Cost (€) 

Reorganizarea circulației și (re)amenajarea spațiilor publice din 
zona centrală, din care 

4.296.000 

Traseu pentru biciclete Zona Centrală (B0)  193.000 

Sistem control acces cu bolarzi 151.000 

Transportul public 24.000 

Parcări colective  30.064.000  

Proiect de amenajarea piațetei Prefecturii  

Proiect de revitalizare / amenajare piațeta Bisericii Precista  
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Proiect Cost (€) 

Reabilitare imobile locuințe colective clasa I risc seismic - Str. 
Mărășești 

400.000 

Reabilitarea si modernizarea Teatrului George Bacovia 1.500.000 

Reabilitare Casa Memorială Vasile Alecsandri 2.000.000 

Proiect complex de revitalizare a zonei din jurul Parcului Vasile 
Alecsandri 350.000 

Modernizare si amenajare Centru de Evenimente Cinema Central 500.000 
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 Titlul proiectului: Concept de mobilitate pentru cartier Bistrița Lac 1

Reorganizarea circulației în ansambluri de locuințe colective – Concept de 

mobilitate pentru cartier Bistrița Lac inclus în  SIDU - O4.1/ D4.1.1:              

2.2. Program complex de reconfigurare a spațiilor publice interstițiale în cartierul 

Bistrița Lac 

1.1 Entitate responsabilă cu implementarea 

Primăria Muncipiului Bacău 

1.2 Localizarea (şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă) 

Arealul în care se reorganizează circulația este cuprins între str. Alexandru cel Bun, str. 9 Mai,                    
str. Ana Ipătescu și str. Ion Luca Caragiale, în imediata vecinătate estică a zonei centrale,                    
fiind cunoscut la nivel local sub denumirea de cartierul Bistrița Lac. Cartierul, cu o suprafață de                    
0.180 kmp, găzduia în anul 2016 o populație de cca. 4050 locuitori, înregistrând un grad de 
motorizare de 367‰. 

 
 

Figura 1: Localizare cartierul Bistrița Lac 



Primăria Municipiului Bacău.  

Plan de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Bacău 

 

 

PMUD BACAU .VERSIUNE PRELIMINARA. FIȘE DE PROIECT Titlul proiectului: Concept de mobilitate pentru cartier Bistrița Lac
 

PMUD BACĂU. SEARCH CORPORATION - Jul-17 Pag. 2/7
 

 

Delimitarea exactă a acestor reamenajări se identifică prin studii de prefezabilitate, cu prioritate în 
relaţie cu: 

- centralităţi de cartier (areale cu funcţiuni de interes general: comerţ, servicii etc.) 

- unităţi de învăţământ (“strada şcolii”) 

- scuaruri, parcuri, staţii de transport principale (care deservesc un număr ridicat de locuitori) 

- alte străzi cu volume ridicate de deplasări pietonale 

1.3 Perioada de implementare estimată: 

2018 - 2023 

1.4 Bugetul estimat: 

Reorganizarea circulației în cartierul Bistrița Lac:         1.728.000 Euro1 

1.5 Obiective: 

� Crearea unor spaţii comunitare, favorabile pietonilor, în ansambluri de locuinţe colective 
(străzi, piaţete urbane, scuaruri):  

� cu viteză limitată (max. 30km/h),  

� cu regim de “zonă rezidenţială” (conform Codului Rutier)/ „shared-space” („spaţiu 
utilizat în comun” -conform reglementărilor actuale din alte legislaţii ale ţărilor 
europene) 

� pietonale  

� Creşterea calităţii ambientale şi a calităţii locuirii în zonele rezidenţiale  

� Creşterea siguranţei deplasărilor în general şi a copiilor, în spaţiul urban 

                                                             

1 Parcări cartier Bistrița Lac (proiect 5.1.3.7 și 5.1.3.12): 9.147.600 Euro 



Primăria Municipiului Bacău.  

Plan de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Bacău 

 

 

PMUD BACAU .VERSIUNE PRELIMINARA. FIȘE DE PROIECT Titlul proiectului: Concept de mobilitate pentru cartier Bistrița Lac
 

PMUD BACĂU. SEARCH CORPORATION - Jul-17 Pag. 3/7
 

1.6 Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei/ Grupul țintă vizat  

(acolo unde este cazul și pentru încadrarea în activităţile eligibile POR 2014-

2020) 

� Spaţiile publice din zonele de locuinţe colective sunt amenajate preponderent ca spaţii de 
circulaţie şi parcare, cu puţine amenajări şi slabe calităţi peisagistice care să le confere 
atribute de spaţii comunitare, de recreere şi interacţiune socială.  

Spații comunitare cu prioritate pentru pietoni se vor organiza, treptat, în toate cartierele, începând 
cu  cartierele – pilot alese în SIDU: Bistrița Lac și Aviatori. 

1.7 Scurtă descriere a activităților propuse: 

În cartierul Bistrița Lac se vor implementa măsuri de reorganizare a circulației pentru calmarea 
traficului, de reorganizare a parcării și de creare a unor spații comunitare cu prioritate, confort, 
siguranță sporită pentru pietoni și cu calități estetice superioare, care vor spori calitatea locuirii: 

Etapa 2018-2023: 

Reorganizarea circulației se va face în sensul calmării traficului și repartajarea străzilor: 

� Limitarea vitezei de circulație la 30 km/h pe artera colectoare secundară Ana Ipătescu 

� Limitarea vitezei de circulație la 20km/h pe străzile locale, interioare 

� Organizarea aleilor pe modelul “zonă rezidențială” - cu prioritate acordată pietonilor, 
amenajate ca un spațiu utilizat în comun, fără trotuare și/sau fără diferențe pe verticală 
între trotuar și carosabil, sau pe modelul pietonal – cu limitarea accesului ocazional al 
vehiculelor la 5km/h. Schema aleilor se poate modifica odată cu reorganizarea unor areale 
din incintele rezidențiale. 

� (Re)amenajarea înălțătă a intrărilor și întersecțiilor pe străzile locale interioare cartierului, 
astfel încât să se asigure planeitatea trecerilor pietonale, creșterea confortului traversării și 
asigurarea accesibilității spațiului public pentru PMR  

� Crearea unor sensuri unice (după caz), cu restrângerea spațiului carosabil și relocarea 
resurselor de teren 

Pentru eliberarea unor resurse de teren necesare creării unor spații comunitare cu prioritate pentru 
pietoni și creșterea suprafețelor de vegetație se vor lua câteva măsuri în ce privește parcarea: 

- Eliminarea garajelor (consumatoare de spațiu public și cu efect negativ asupra 
calității spațiilor comunitare). Au fost sugerate 2 posibile locații pentru parcări 
multietajate de tip smart – parking, dar acestea trebuie să facă obiectul unor 
investigații suplimentare, inclusiv studii de fezabilitate.  
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Figura 2: Intervenții în cartierul Bistrița Lac – concept mobilitate 
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� Reorganizarea mai eficientă a locurilor de parcare la sol (de ex. prin gruparea locurilor de 
parcare, cu unghi sporit, pe anumite străzi/ segmente de străzi pe care circulația se 
reglementează cu sens unic) 

� Crearea unor parcări multietajate rezidențiale: o locație sugerată, în zona străzii Ana 
Ipătescu. Aceasta trebuie să facă obiectul unor investigații suplimentare, inclusiv studiu de 
fezabilitate. 

În arealele din interiorul cvartalelor rezidențiale în care se intervine, se vor crea spații 
comunitare cu prioritate pentru pietoni: pietonale sau de tip zonă rezidențială – un total de 
minimum 1500 mp pentru arealul din cartierul Bistrița Lac cuprins între străzile Alexandru cel 
Bun/9 Mai/Ana Ipătescu/I.L.Caragiale. 

� Exemple de bună practică, relevante 

 

Figura 3: Spaţii publice în ansambluri rezidenţiale, cu caracter de spaţii comunitare, prioritate şi siguranţă 
pentru pietoni şi calităţi estetice 

 

 
Figura 4: Amenajări ale străzilor de tip „zonă rezidenţială” – prioritate pentru pietoni, care pot să utilizeze tot 

spaţiul străzii, limită de viteză 10km/h pentru autovehicule 
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1.8 Maturitatea ideii de proiect 

Nivel de idee 

1.9 Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea 

de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen  

Proiectul propune creșterea spațiilor verzi, precum și sporirea accesibilității inclusiv pentru 
persoane cu mobilitate redusă. 

1.10 Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

� Proiectul este complementar cu proiectele: 

� 5.1.3.7 - Parcare colectivă Str. Ana Ipătescu 
� 5.1.3.12  - Parcare colectivă rezidențială de tip ”smart parking” în cartierul Bistrița Lac 

(2 locații) 

� Proiectul este susținut de Politica de parcare: 

� 5.2.2.11 - Politică de parcare integrată 

� Proiectul se va corela cu proiectele propuse în PMUD:  

� 4.1.2.4  - Amenajare coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - 
Insula de Agrement - Letea Veche (Traseu de agrement) 

În cadrul acestui proiect este necesară desființarea locurilor de parcare pentru amenajarea 
pistei pentru biciclete pe bd. Alexandru cel Bun, iar proiectul de față oferă o alternativă 
rezidenților. 

� Proiectul este parte a programului propus în SIDU:  

� SIDU - O4.1/ D4.1.1: 2.2. Program complex de reconfigurare a spațiilor publice 
interstițiale în cartierul Bistrița Lac 
 

� SIDU prezintă programul ca atare: 

Programul pornește de la nevoia stringentă de a satisface nevoia de parcare fără a compromite în 
continuare rezerve de teren prețioase în cartierul Bistrița-Lac. Pornind de la acest aspect se 
dorește revitalizarea spaţiilor publice dar şi susținerea unor culoare care să lege zona centrală de 
malul Bistriței traversând cartierul Bistriţa-Lac. Astfel similar cu cazul cartierului Aviatori, programul 
se concentrează pe reconfigurarea spaţiilor interstiţiale, revizuind circulaţiile, inserând parcări 
rezidențiale şi dezvoltând o reţea de spaţii comunitare.  
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Întregul demers porneşte de la realizarea unui PUZ menit să reglementeze circulaţiile, parcările şi 
funcţiunile. Ulterior se va interveni pe amenajarea spaţiilor publice, împreună cu comunitatea.  

� Proiecte cheie: 

Proiect Cost (€) 

Proiect de reconfigurare a spațiilor interstițiale din cartierul Bistrița-Lac 2.257.336 

Reorganizarea circulației în ansambluri de locuințe colective - Proiect pilot 
cartier Bistrița-Lac 1.728.000 

Parcări colective în cartierul Bistrița-Lac 9.159.000 

Amenajare coridor pentru deplasări nemotorizate pentru 
agrement: Centru - Insula de Agrement - Letea Veche (Traseu 
de agrement) 

2.737.000 

Eficientizare energetică - blocuri cartier Cornișa - Bistrița Lac 6.645.000 

Modernizare şi reabilitare Cresa Nr. 6 65.484 

Modernizare şi reabilitare Scoala Gimnaziala Miron Costin 396.162 

Reabilitare si modernizare cladire Scoala Gimnaziala Constantin Platon 223.476 

Construcția unui amfiteatru la Scoala Gimnaziala Miron Costin 112.866 

 



Primăria Municipiului Bacău.  

Plan de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Bacău 

 
 
PMUD BACAU .VERSIUNE PRELIMINARA. FIȘE DE PROIECT Titlul proiectului: Concept de mobilitate pentru cartier Aviatori

 

1. Titlul proiectului: Concept de mobilitate pentru cartier Aviatori 

Reorganizarea circulației în ansambluri de locuințe colective – Concept de 

mobilitate pentru cartier Aviatori, inclus în SIDU O4.1/ D4.1.1:  

2.1. Program complex de reconfigurare a spaţiilor publice interstiţiale în cartierul 

Aviatori 

1.1 Entitate responsabilă cu implementarea 

Primăria Muncipiului Bacău 

1.2 Localizarea (şi dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă) 

Arealul în care se reorganizează circulația este cuprins între str. Condorilor (sud), Calea Republicii 
(est), str. Narciselor (nord), Aeroport (vest) în vecinătatea estică a Aeroportului, fiind cunoscut la 
nivel local sub denumirea de cartierul Aviatori. Cartierul, cu o suprafață de 0.50 kmp, găzduia în 
anul 2016 o populație de cca. 8450 locuitori, înregistrând un grad de motorizare de 273‰. 

  

Figura 1: Localizare cartierul Aviatori 
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În acest cartier funcționează Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi  
Înmatriculare a Vehiculelor și Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău, Gruparea de 
Jandarmi Mobilă Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. De 
asemenea o gradiniță, 2 școli gimanziale, 3 licee și un centru școlar pentru educație incluzivă își au 
sediul în acest areal. 

În general, delimitarea exactă a acestor reamenajări se identifică prin studii de prefezabilitate, cu 
prioritate în relaţie cu: 

- centralităţi de cartier (areale cu funcţiuni de interes general: comerţ, servicii etc.) 

- unităţi de învăţământ (“strada şcolii”) 

- scuaruri, parcuri, staţii de transport principale (care deservesc un număr ridicat de locuitori) 

- alte străzi cu volume ridicate de deplasări pietonale 

1.3 Perioada de implementare estimată: 

2018 - 2023 

1.4 Bugetul estimat: 

Reorganizarea circulației în cartierul Aviatori:         2.574.000 Euro1 

1.5 Obiective: 

� Crearea unor spaţii comunitare, favorabile pietonilor, în ansambluri de locuinţe colective 
(străzi, piaţete urbane, scuaruri):  

� cu viteză limitată (max. 30km/h),  

� cu regim de “zonă rezidenţială” (conform Codului Rutier) / „shared-space” („spaţiu 
utilizat în comun” -conform reglementărilor actuale din alte legislaţii ale ţărilor 
europene) 

� pietonale  

� Creşterea calităţii ambientale şi a calităţii locuirii în zonele rezidenţiale  

� Creşterea siguranţei deplasărilor în general şi a copiilor, în spaţiul urban 

                                                             

1 Parcări cartier Aviatori (proiect 5.1.3.8,  5.1.3.9,  5.1.3.10 și 5.1.3.13): 24.560.000 Euro 
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1.6 Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei/ Grupul țintă vizat  

(acolo unde este cazul și pentru încadrarea în activităţile eligibile POR 2014-

2020) 

� Spaţiile publice din zonele de locuinţe colective sunt amenajate preponderent ca spaţii de 
circulaţie şi parcare, cu puţine amenajări şi slabe calităţi pesiagistice care să le confere 
atribute de spaţii comunitare, de recreere şi interacţiune socială.  

� Condiţiile de deplasare a pietonilor sunt mediocre (de ex. din cauza ocupării trotuarelor cu 
maşini parcate ilegal),  cu deficienţe de vizibilitate şi siguranţă rutieră (ca efect al modului 
de parcare pe stradă). 

� Slabă calitate a locuirii (ca efect al unei slabe identităţi şi vieţi de cartier) 

1.7 Scurtă descriere a activităților propuse: 

Reamenajarea unor străzi şi piaţete urbane cu prioritate pentru pietoni2 în care să se 
implementeze următoarele categorii de măsuri încă din etapa 2018-2023: 

� (Re)amenajarea/(re)organizarea parcărilor în incintele rezidențiale din cartierul Aviatorilor 
(pentru eficientizarea utilizarii terenului în corelare cu spații comunitare/verzi, dar și pentru 
crearea premiselor de îmbunătățire a facilităților pentru deplasările nemotorizate), prin: 

� eliminarea bateriilor de garaje și realizarea unor parcări rezidențiale în cartierul Aviatori  

- 3 posiblie locații pentru parcări de tip smart – parking 

- 2 posibile locații pentru parcări multietajate (non-hidraulice): strada Narciselor și 
strada Henri Coandă 

Posibilele locații au fost sugerate - acestea trebuie să facă obiectul unor investigații 
suplimentare, inclusiv studii de fezabilitate. 

� reducerea (treptată) a parcării pe stradă – corelată cu crearea unor parcări multietajate 
şi recuperarea unor resurse de teren pentru reamenajări: 

- 1 locație pentru parcare multietajată (non-hidraulică), ce ar trebui să 
deservească Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi  
Înmatriculare a Vehiculelor și Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Bacău. pe strada Henri Coandă. 

Posibila locație a fost doar sugerată - aceasta trebuie să facă obiectul unor investigații 
suplimentare, inclusiv studiu de fezabilitate. 

                                                             

2 în general o medie de cca.1000 mp/cartier 
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� creşterea ponderii spaţiului alocat deplasărilor nemotorizate (trotuare, piste pentru 
biciclete) şi/sau permiterea acceului pietonilor pe tot spaţiul străzilor şi pieţelor urbane 
pe care se instituie regim de „zonă rezidenţială”  

� Limitarea vitezei de circulație a autovehiculelor la 30 km/h pe cu funcțiuni de colectoare 
secundară: str. Condorilor – inclusiv amenajare de trotuare accesibilizate tuturor 
categoriilor de persoane, str. Henri Coandă, str. Aviatori (segment str. Henri Coandă – str. 
Calea Republicii), 

� Limitarea vitezei de circulaţie la 20 km/h a autovehiculelor pentru arealele reglementate și 
reamenajate ca zonă rezidențială (conform Codului Rutier)/ „shared-space” („spaţiu utilizat 
în comun” - conform reglementărilor actuale din alte legislaţii ale ţărilor europene) sau, pe 
modelul pietonal, – cu limitarea accesului ocazional al vehiculelor la 5km/h, în zonele 
rezidențiale delimitate de:  

� străzile Narciselor (nord), Calea Republicii (est), str. Aviatorilor (sud) și CF (vest), 

� Calea Republicii (est), str. Aviatorilor (nord), str. Aeroportului (sud)  

� Calea Republicii (est), str. Aeroportului (nord), CF dezafectat (sud) 

� str. Condorilor (sud), str. Henri Coandă (vest), CF dezafectat (nord) 

� Amenajarea unei străzi cu prioritate cu pietoni model zonă rezidențială între Calea 
Republicii nr. 56A -70 și Henri Coandă nr.17 

� Sporirea conectivității și accesibilității  locale a cartierului  

� Legătură cel puțin pietonală între str. Aeroportului – str. Narciselor în lungul CF3 

� Legătură nouă între str. Aeroportului – str. Victor Babeș/ str. Aviatorilor4 și 
modernizare segment vestic str. Aviatorilor între Victor Babeș și str. Henri Coandă 

� Modernizarea str. Victor Babeș și conectarea la nord-est cu str. Aviatorilor 

� Sporirea conectivității și accesibilității  Aeroportului (leg str. Aeroportului – str. Narciselor, v. 
1.1.2.4) 

� Crearea de piste şi parcări pentru biciclete: Calea Mărășești, str. Narciselor,                            
str. Aeroportului  (v. și proiect 1.1.1.2 și  4.1.2.1) 

                                                             

3 Legătura nouă  nu au fost considerată a se implementa în cadrul acestui proiect, dar se impune pe viitor studierea posibilității realizării 
unei astfel de legături. 

4 Idem 3. 
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Figura 2: Intervenții în cartierul Aviatori – concept 
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� Exemple de bună practică, relevante 

 
Figura 3: Spaţii publice în ansambluri rezidenţiale, cu caracter de spaţii comunitare, prioritate şi 

siguranţă pentru pietoni şi calităţi estetice 

 
Figura 4: Amenajări ale străzilor de tip „zonă rezidenţială” – prioritate pentru pietoni, care pot să 

utilizeze tot spaţiul străzii, limită de viteză 10km/h pentru autovehicule 

1.8 Maturitatea ideii de proiect 

Idee de proiect 

1.9 Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă egalitatea 

de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen  

Proiectul propune creșterea spațiilor verzi, precum și sporirea accesibilității inclusiv pentru 
persoane cu mobilitate redusă. 
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1.10 Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de 

proiecte/proiectele complementare, dacă este cazul) 

� Proiectul este complementar cu proiectele: 
� 5.1.3.8 - Parcare colectivă Str. Narciselor 
� 5.1.3.9 - Parcare colectivă Str. Henri Coandă - DJEP CJ BC/SPCRPCIV BC 
� 5.1.3.10 - Parcare colectivă Str. Henri Coandă 
� 5.1.3.13  - Parcare colectivă rezidențială de tip ”smart parking” în cartierul Aviatorilor  

(3 locații) 

� Proiectul este susținut de Politica de parcare. 

� v. 5.2.2.11 - Politică de parcare integrată 

� Proiectul se va corela cu proiectele propuse în PMUD:  

� v. 1.1.1.2 - Reabilitare traseu de tranzit  - Centura Vest (DN2G - DN 2) 
� v. 4.1.2.1 - Traseu pentru biciclete Sud: Centru – Aeroport 

v. 1.1.2.4 - Ameliorarea accesibilității Aeroport Bacău 
(leg str. Aeroportului – str. Narciselor)  

� Proiectul este parte a programului propus în SIDU:  

� SIDU - O4.1/ D4.1.1: 2.1.Program complex de reconfigurare a spaţiilor publice 
interstiţiale în cartierul Aviatori 
 

� SIDU prezintă programul ca atare: 

Programul pornește de la nevoia stridentă pentru spaţii comunitare şi dotări de agrement. Rolul 
intervențiilor este acela de a creşte semnificativ calitatea locuirii prin inserţia de noi dotări de 
interes cotidian astfel încât rezidenţii să nu trebuiască să se mai deplaseze până în zona centrală 
pentru a-şi satisface această nevoie. Accentul pe amenajarea spaţiilor publice va fi pe includerea 
de mobilier urban şi dotări pentru agrement şi sport dat fiind faptul că cartierul Aviatori nu 
beneficiază în prezent de un acces facil la aceste facilități. Astfel, intervențiile în cartierul Aviatori 
se referă pe de-o parte la reconfigurarea spațiilor interstițiale, pe de altă parte, fiind vorba şi de o 
zonă defavorizată sunt incluse şi proiecte de regenerare socio-economică (constituire CLLD – POR 
Axa 9/ POCU 5.1). Intervențiile de reconfigurare a spațiilor interstițiale pornesc de la un PUZ menit 
să reglementeze funcțiunile şi principalele circulații şi acces împreună cu spaţiile destinate 
parcărilor rezidențiale. Amenajările şi dotările incluse în spaţiile publice comunitare vor fi dezvoltate 
de la nivel de idee până la implementare împreună cu comunitatea. Implicarea comunității în 
modelarea spațiilor publice reprezintă un pas esențial pentru constituirea simțului de apropriere 
faţă de spațiu. 
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Principalele proiecte din program 

Proiect Cost (€) 

Proiect de reconfigurare a spaţiilor interstiţiale din cartierul 
Aviatorilor 2.257.336 

Proiect de consultare a comunităţii dezavantajate din din zonele 
dezavantajate Carpaţi şi Aviatorilor pentru elaborarea unui pachet 
de servicii sociale în conformitate cu nevoile acestora 

20.000 

Crearea unui centru comunitar în cartierul Aviatorilor care să ofere 
servicii sociale în conformitate cu nevoile populaţiei 

1.300.000 

Crearea de locuinţe sociale pentru persoanele dezavantajate din 
zonele dezavantajate Carpaţi şi Aviatorilor 

3.000.000 

Reabilitarea blocurilor de locuinţe sociale din zonele dezavantajate 
Carpaţi şi Aviatorilor 5.000.000 

Reorganizarea circulației în ansambluri de locuințe colective - 
Proiect pilot cartier Aviatori 2.574.000 

Ameliorarea accesibilitate Aeroport Bacău 926.000 

Traseu pentru biciclete Sud: Centru - Aeroport 2.507.000 

Parcări colective în cartierul Aviatori  24.560.000 

Amenajare spaţiu pentru 2 laboratoare de gastronomie la Colegiul 
Grigore Antipa 50.000 

Reabilitare şi modernizare Gimnazială Dr. Alexandru Şafran 50.000 
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