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1. INTRODUCERE 

 
După adoptarea în 2008 a pachetului legislativ al Uniunii Europene privind clima şi 

energia, Comisia Europeană a lansat Convenţia Primarilor pentru a susţine şi sprijini 
eforturile depuse de autorităţile locale pentru punerea în aplicare a politicilor privind energia 
durabilă. Autorităţile locale deţin un rol crucial în atenuarea efectelor schimbărilor climatice, 
cu atȃt mai mult cu cȃt s-a apreciat că cca. 80% din consumul de energie şi emisiile de CO2 
sunt asociate cu activităţile urbane. 

UAT Municipiul Bacău a devenit membru al Convenției Primarilor din data de 30.09.2011 
în conformitate cu HCL 250/31.07.2008 și HCL 302/30.09.2011. 

Semnatarii Convenției Primarilor, prin elaborarea Planului de Acţiune pentru Energie 
Durabilă (PAED), şi-au luat angajamentul să reducă emisiile de CO2 cu cel puțin 20% până 
în 2020 în localitățile pe care le reprezintă. 

UAT Municipiul Bacău a elaborat PAED care a fost aprobat prin HCL 136/30.06.2015 şi a 
fost ȋnregistrat la Oficiul Convenţiei Primarilor de la Bruxelles şi ulterior, după verificări, 
aprobat. 

Având ȋn vedere succesul avut cu această iniţiativă la nivel mondial, Convenţia Primarilor 
a lansat o nouă provocare:  
 Reducerea emisiilor de CO2 (și, posibil, și de alte gaze cu efect de seră) pe teritoriul 

localităților semnatare cu cel puțin 40% până în 2030, prin îmbunătățirea eficienței 
energetice și printr-o utilizare sporită a surselor regenerabile de energie; 

 Stabilirea unor măsuri pentru adaptarea localităţii la efectele schimbărilor climatice. 
 
Pentru realizarea acestor deziderate, UAT Municipiul Bacău ca semnatar al noii iniţiative, 

conform HCL 102/30.03.2018, trebuie să elaboreze Planul de Acţiune pentru Energie 
Durabilă (PAED) prin care trebuie să se realizeze reducerea de 40% a emisiilor de CO2 
pȃnă în 2030. În ceea ce priveşte măsurile de adaptare la schimbările climatice UAT 
Municipiul Bacău a elaborat şi Planul de Acţiune pentru Adaptarea la Schimbările 
Climatice (PAASC). 

 
PAED trebuie să se raporteze la un an de referinţă faţă de care trebuie să se realizeze 

reducerea de 40% a emisiilor de CO2.  Anul de referinţă a fost ales 2008 pentru că din acea 
perioadă s-a putut colecta suficiente date pentru întocmirea Inventarului de bază al 
emisiilor (sau Baseline Emission Inventory-BEI în engleză) pentru Municipiul Bacău. BEI 
cuantifică cantităţile emisiilor de CO2 (sau de echivalent CO2) datorate consumului de 
energie de pe teritoriul Municipiului Bacău şi identifică principalele surse ale emisiilor de CO2 
şi potenţialul de reducere a acestora. 

În cadrul BEI au fost analizate următoarele sectoare: 
 Sector, clădiri, echipamente/instalaţii şi industrii 

o clădiri instituţionale; 
o clădiri rezidenţiale; 
o sector industrial şi terţiar (servicii); 
o iluminatul public; 

 Sector energie; 
 Sector transport; 
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 Planificarea teritoriului; 
 Sector apă şi deşeuri. 

Prin elaborarea acestui document, practic se actualizează vechiul PAED completȃndu-se 
şi modificându-se planul de măsuri care să conducă la reducerea cu 40% a emisiilor de CO2 
pȃnă în 2030 faţă de anul 2008. 

 
PAED, prin aprobarea de către Consiliul Local, devine un document de programare și 

planificare la nivelul UAT Municipiul Bacău, prin care se formulează politicile publice care vor 
fi abordate, pe termen mediu și lung, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, 
generate de consumul de energie și adaptarea la schimbările climatice. 

În completarea PAED s-a elaborat şi Planul de Acţiune pentru Adaptarea la 
Schimbările Climatice (PAASC) prin care se va urmări atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la efectele acestora.  

2. DESCRIEREA MUNICIPIULUI BACĂU  
 

Oraşul Bacău este municipiul reşedinţă al judeţului Bacău, fiind şi cel mai mare centru 
urban din judeţ (populaţia municipiului reprezintă 23,40% din numărul total de locuitori ai 
judeţului1). În plus, acest municipiu cu o suprafaţă de peste 41 de km², ce se află situat în 

nord – estul ţării, pe 
coordonatele de 46° şi 35' 
latitudine nordică şi 26° si 55' 
longitudine estică, este unul 
dintre cele mai mari şi importante 
oraşe din zona Moldovei. 

Cu o populaţie de 144,307 de 
locuitori la Recensământul 
Populaţiei şi Locuinţelor din anul 
2011, Bacăul este al doilea oraş 
ca mărime demografică din 
Regiunea de Dezvoltare Nord - 
Est după municipiul Iaşi (290.422 
de locuitori), celelalte municipii 

reşedinţă de judeţ înregistrând un număr mai redus de locuitori (Suceava – 92.121 de 
locuitori, Botoşani – 106.847 de locuitori, Piatra Neamţ – 85.055 de locuitori şi Vaslui – 
55.407 de locuitori). 

La nivel naţional, pentru a contribui la dezvoltarea economiei regiunilor, au fost definite 
mai multe categorii de centre urbane: 7 poli de creştere (câte unul pentru fiecare regiune de 
dezvoltare, cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov) şi 13 poli de dezvoltare urbană de importanţa 
regională. 

Polii de dezvoltare au rolul de nivel intermediar, conector între polii de creştere şi celelalte 
oraşe mici şi mijlocii ale sistemului urban pentru a atenua şi preveni tendinţele de 
dezechilibrare a dezvoltării în cadrul regiunilor din care fac parte. O astfel de dezvoltare 

                                                           
1 Procent rezultat pe baza datelor de la Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din 2011. 
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policentrică poate conduce la reducerea nivelului de concentrare a populaţei şi a forţei de 
muncă din marile centre urbane, precum şi la crearea unei structuri spaţiale care să 
impulsioneze dezvoltarea economică echilibrată teritorial. 

Prin HG 998/2008 pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană 
în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi 
naţională, municipiul Iaşi a fost desemnat pol de creştere al Regiunii Nord – Est, iar 
municipiile Bacău și Suceava - poli de dezvoltare. Rolul polului de dezvoltare Bacău în 
dezvoltarea echilibrată a regiunii este evidenţiat şi de apartenenţa sa la sistemul urban 
regional Iaşi – Bacău – Piatra Neamţ – Roman. 

În ceea ce priveşte contextul local, municipiul Bacău, aflat la 9 km nord-est de confluenţa 
râurilor, Siret şi Bistriţa, este marcat de existenţa a patru trepte majore de relief: prima este 
formată din albia majoră a Bistriţei şi a Siretului 150-155 m, a doua terasă de 160-165 m, 
unde se găseşte cea mai mare parte a localităţii, a treia 180-190 m şi ultima 200-250 m. 

În plus, trebuie menţionată şi prezenţa ariei naturale protejate Lacul Bacău II, sit Natura 
2000, cu o suprafaţă de 202 ha, ce adăposteşte peste 147 specii de păsări, fiind o zonă 
extrem de importantă în cadrul culoarului de migraţie est – european.   

 
Primele atestări documentare 

datează încă din 1399. În 
arhivele Vaticanului, pe hărţile 
Evului Mediu precum şi în alte 
documente latine, Bacăul apare 
sub numele de Bacovia, sau Ad 
Bacum. La sfârşitul secolului al 
XIV-lea, oraşul Bacău era bine 
închegat ca aşezare urbană, una 
dintre cele mai prospere din 
întreaga Moldova, având atribuţii 
militare şi comerciale foarte 
importante. Localitatea era 
cunoscută în relaţiile comerciale 
dintre Moldova, Transilvania şi Ţara Românească, fiind un important punct de vamă. 

Din punct de vedere al accesibilităţii, Municipiul Bacău se bucură de o localizare 
privilegiată, la intersecţia mai multor căi de comunicaţie terestră şi aeriană. Municipiul se află 
la 302 km distanţă faţă de capitala Bucureşti, 130 km faţă de polul de creştere Iaşi si 400 km 
faţă de Portul Constanţa.  

La nivelul infrastructurii rutiere, Bacăul este traversat pe direcţia nord-sud de drumul 
european E85 care face legătura între capitala Bucureşti și nordul ţării, de drumul naţional 
DN 2F care face legătura cu municipiul Vaslui spre Est şi de drumul naţional DN11 (E577) 
care facilitează conexiunea cu municipiul Braşov. E asemenea, DN 15 face legătura cu 
municipiul Piatra Neamţ si cu centrele de interes turistic din zonă, iar legătura cu oraşele 
Moineşti şi Comăneşti se face pe drumul naţional DN 2G. 

Pe cale aeriană, Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău facilitează legătura cu 
oraşe precum Londra, Dublin, Roma, Bruxelles, Madrid, Liverpool etc., în timp ce transportul 
feroviar pe magistralele 500 şi 600 conectează Municipiul Bacău cu Bucureşti, Iaşi, Ucraina 
şi Republica Moldova. 
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3. VIZIUNEA 
 
Viziunea pe termen lung a comunității este definită în cadrul Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău: “În anul 2030, Municipiul Bacău va fi un important 
centru regional, recunoscut ca nod de transport și logistic, pol economic competitiv 
caracterizat de excelență în domeniul tehnic și antreprenoriat dezvoltat și o comunitate 
tânără cu capital social ridicat, atrasă și menținută prin calitatea ridicată a vieții”.  

Viziunea de dezvoltare integrată Municipiul Bacău se bazează pe 5 obiective strategice și 
o serie de obiective specifice. 

Unul din obiectivele strategice este definit ca: Echilibru sistem natural-sistem antropic; 
Dezvoltare bazată pe calitate crescută a factorilor de mediu. 

Acest obiectiv strategic răspunde provocărilor climatice și de mediu din Municipiul Bacău 
şi prin îndeplinirea obiectivelor specifice, enumerate mai jos, administrația publică locală din 
Municipiul Bacău poate atinge şi țintele europene privind reducerea emisiilor de CO2 prin 
îmbunătățirea eficienței energetice și valorificarea surselor de energie regenerabilă: 

 Valorificarea resurselor de teren reprezentate de zonele industriale abandonate. 
 Sprijinirea acțiunilor de decontaminare a siturilor industriale cu poluare semnificativă a 

solului şi apelor. 
 Eficientizarea energetică a sectorului rezidențial. 
 Eficientizarea energetică a fondului construit public şi a sistemului de iluminat 

municipal. 
 Reabilitarea şi modernizarea sistemului centralizat de termoficare. 
 Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. 
 Asigurarea unei calități corespunzătoare a apei pentru consumul populației. 
 Extinderea infrastructurii de apă-canal în vederea deservirii tuturor zonele rezidenţiale 

şi de activităţi, existente şi propuse. 
 Reabilitarea infrastructurii de apă-canal aflate în stare precară. 
 Asigurarea unui management eficient al deșeurilor în municipiul Bacău. 
 Asigurarea unui management integrat al riscului la inundații pe teritoriul municipiului. 

 
În ceea ce priveşte emisiile de CO2, UAT Municipiul Bacău s-a angajat ca până în 

2030 cantitatea acestora să fie reduă cu 40% în raport cu cantitatea de emisii evaluată 
pentru anul de referință 2008. 

4. INVENTARUL EMISIILOR DE BAZĂ (BEI) 
 

Inventarul emisiilor de bază este un instrument esenţial care permite autorităţii locale 
să aibă o vedere de ansamblu a situației la nivelul unui an de referință ales (anul 2008) și 
stabilirea priorităţilor de acţiune. Metodologia utilizată pentru stabilirea BEI a fost cea 
recomandată de Convenția Primarilor prin Ghidul de dezvoltarea a PAED-urilor iar sursa 
datelor a fost una sigură, în principal date provenite din partea furnizorilor de utilități la nivel 
local, date de consum sau date statistice deținute de către Primăria Bacău și date privind 
consumurile de combustibili ale companiei de transport local.  
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Anul recomandat pentru stabilirea BEI, conform metodologiei recomadate de către 
Convenția Primarilor, este anul 1990. Având în vedere că la nivelul anului 1990 nu au existat 
date statistice și date de consum necesare pentru elaborarea inventarului de emisii, anul 

2008 a fost anul de referință ales 
datorită faptului că acest an oferă 
condiții propice de centralizare a unor 
date conform unor înregistrări 
adminstrative după aderarea României 
la Uniunea Europeană. Prin urmare, 
Inventarul emisiilor de bază după cum 
este cerut de Convenția Primarilor, 
include date privind consumurile din 
sectoarele relevante provenite direct de 
la distribuitorii de utilități.  

Datorită influenței reduse pe care 
Autoritatea Locală o poate exercita, 

sectorul industrial și sectorul agricol au fost excluse din acest inventar; pe viitor, pe măsură 
ce se va acumula mai multa experiență și se vor înțelege foarte bine mecanismele care 
trebuiesc aplicate pentru reducerea emisiilor de CO2,  comunitatea locală își va îndrepta  
atenția și către aceste sectoare, dacă va considera oportun.  

Pe de altă parte, inventarul de referinţă al emisiilor reprezintă o cuantificare a 
impactului asociat consumurilor energetice locale sub toate formele ei exprimate în cantităţii 
de CO2 emise, la nivelul unei localităti pe durata unui an de referinţă. Acesta permite 
identificarea principalelor surse de emisii de CO2 şi posibilităţile de reducere a consumurilor 
pe diferite sectoare de activitate relevante și controlabile de către administrația locală. 

Factorii utilizați în Planul de Acțiune Pentru Energie Durabilă și Climă pentru 
determinarea emisiilor de CO2 echivalent au ca referință Metodologia Convenției Primarilor și 
standardele IPCC conform ultimei iterații incluse în documentul CoM Default Emission 
Factors for the Member States of the European Union (2017, JRC); factorul utilizat pentru 
determinarea emisiilor de CO2 asociate energiei provenite din sistemul de încălzire 
centralizat al municipiului Bacău a fost determinat conform Metodologiei Convenției 
Primarilor, ținând cont de producția de agent termic și energie electrică a centralei în 
cogenerare în anul de referință 2008 precum și de randamentele medii recomandate și de 
procedura de calcul prevăzute în metodologie. 

 

Combustibil utilizat 
Factori utilizați (sursa) – 

tone CO2/MWh 

Electricitate 0,798 

Gaz Natural 0,184 

Gaz natural lichefiat 0,202 

Motorină 0,268 

Benzină 0,249 

Biomasă 0,410 
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Consumurile finale de energie analizate s-au făcut pentru în următoarele sectoare:  
• clădiri municipale, echipamente/facilități;  

• clădiri terțiare, echipamente/facilități; 

• clădiri rezidenţiale (locuințe); 

• iluminat public municipal;  

• transport municipal (flotă proprie); 

• transport public; 

• transport privat și comercial.  
 

Tabelul de mai jos cuprinde consumul de energie final și cantitatea de emisii de CO2 
pentru fiecare sector  în parte la nivelul anului 2008. 

Categorie/sector 
Consumul final de 

energie (MWh) 
Procent din 

total 
Clădiri, echipamente/instalații municipale și 
instituționale  

142.639 9,47% 

Clădiri, echipamente/instalații nemunicipale/terțiare 198.989 13,21% 

Clădiri rezidențiale 762.807 50,63% 

Iluminatul public municipal 5.474 0,36% 

Parcul auto municipal  1.376 0,09% 

Transport public 13.729 0,91% 

Transportul privat și comercial  381.612 25,33% 

TOTAL 1.506.626 100,00% 
 

 

 

 

Grafic privind consumul de energie pe sectoare de activitate 
in anul  2008 (MWh) 

Clădiri municipale Clădiri terțiare Rezidențial (clădiri)
Iluminat public Flota municipală Transport public
Transport privat și comercial
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Categorie/sector 
Emisii de 

CO2 (t) 
Procent din 

total (%) 

Clădiri, echipamente/instalații municipale și instituționale  32.286 7.34% 

Clădiri, echipamente/instalații nemunicipale/terțiare 83.093 18.89% 

Clădiri rezidențiale 208.273 47.34% 

Iluminatul public municipal 4.368 0.99% 

Parcul auto municipal  361 0.08% 

Transport public 3.679 0.84% 

Transportul privat și comercial  99.524 22.62% 

Gestionarea apelor uzate 8.394 1.91% 

TOTAL 439.979 100.00% 

 
 

 
 

În tabelele şi graficele de mai sus se poate observa foarte clar că din toate sectoarele 
relevante analizate, cea mai mare influența asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, 
impactul fiind cuantificat în emisii de CO2, ce derivă din consumul de energie în aceste 
sectoare îl reprezintă sectorul rezidențial cu 47,34% urmat de sectorul transport cu 23,99% şi 
de sectorul terțiar cu 18,89%. 
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Grafic privind emisiile de CO2 pe sectoare de activitate in anul 2008 
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Inventarul consumului de energie analizat în toate sectoarele la nivelul anului 2008 
(exclusiv sectorul industrial şi agricol), indică un consum energetic total de 1.506.626 
MWh ceea ce reprezintă  439.979 tone CO2. Dacă raportăm la numărul de locuitori din 2008 
(198.719 locuitori) cantitatea totală de emisii de CO2 este 2,21 tone CO2/locuitor/an, ceea 
ce înseamnă cca. 50% din indicatorul specific pentru România (4,4 to CO2/locuitor).2 

Consumul specific de energie este de 7,58 MWh/locuitor/an. 
Analizând consumurile energetice și emisiile aferente de CO2 din municipiul Bacău în 

anul 2008, se observă o serie de puncte critice dar și de oportunități importante privind 
reducerea acestor emisii.  Astfel: 

 în sectorul clădirilor rezidențiale și publice există potențial important de reducere a 
consumurilor energetice prin îmbunătățirea eficientei energetice (izolația termică 

modernizarea sistemelor de producere a căldurii, producerea de energie din surse 
regenerabile: sisteme solare termice și fotovoltaice sau sisteme pe biomasă); 

 în sectorul clădirilor terțiare unde există potențial de reducere a consumurilor specifice 
de energie, se pot promova tehnologiile de automatizare a iluminatului interior, 
automatizări ale sistemelor de producere a energiei termice și a echipamentelor 
electrice, creșterea nivelului de izolație termică a clădirilor; 

 în sectorul transportului - transport local – pot fi adoptate măsuri de descurajare a 
transportului privat în perimetrul orașului în paralel cu continua modernizare a 
transportului public și promovarea sistemelor curate de transport: biciclete, mersul pe 
jos. 

5. SECTOARELE ANALIZATE ÎN ELABORAREA INVENTARUL 
EMISIILOR DE BAZĂ 

5.1. CLĂDIRI  
Sectorul clădirilor este responsabil pentru cel mai mare consum de energie şi implicit 

pentru cele mai multe emisii de CO2.  
Prin utilizarea tehnologiilor inovative, deja existente, consumul de energie în clădiri – 

atât în cele noi cât şi în cele existente 
– poate fi redus cu cca. 30-50% fără a 
fi necesare investiţii iniţiale 
semnificative. Pe lângă aceasta se 
poate încuraja crearea unor scheme 
de împrumuturi publice şi/sau private 
ce pot fi utilizate pentru lucrări de 
îmbunătăţire a eficienţei energetice a 
clădirilor, extinzând astfel, cu un 
impact minim asupra bugetului public, 
aria de cuprindere a unor programe 
guvernamentale deja existente3. 

Specialiştii prevăd o continuă 
creştere a preţului energiei care va fi 
                                                           
2 Sursa: http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC 
3 „România şi politicile privind schimbările climatice – Stimuli economici din direcţionarea către o economie „verde”„ - Consiliul Român 
pentru Clădiri Verzi, WWF, UNDP Romania, AAEC, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Universitatea Tehnică Cluj Napoca, A 
St A Cluj, Rețeaua pentru Climă Romania, Asociația Alma RO, Fundația Terra Millenium III, 2009  
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transferat în final către cetăţeni şi companii, generând un impact ecomonic negativ. 
Creşterea preţului la energie la nivel global este aşteptată în contextul în care criza 
economică mondială va fi depăşită şi se vor înregistra noi creşteri economice. Prin urmare 
încurajarea eficienţei energetice în clădiri va asigura atât creşterea gradului de confort pentru 
un număr mare de cetăţeni cât şi siguranţă economică – în special pentru grupurile cele mai 
vulnerabile la creşteri ale facturilor cu energia. Implementarea măsurilor menite să reducă 
emisiile de CO2 în sectorul energetic implică un beneficiu imediat dar şi pe termen lung 
deoarece presupun reducerea dependenţei de combustibilii fosili. Astfel, este important să se 
ia în considerare şi oportunitatea evitării pe termen mediu şi lung a problemelor economice 
care vor fi întâmpinate de cetăţeni, companii, regiuni în contextul în care costul 
combustibililor fosili este în continuă creştere datorită caracterului epuizabil al acestora, 
creşterii populaţiei şi creşterii economice. 

Construcţiile noi au cel mai mare potenţial de reducere (atât a consumului de energie 
cât şi a emisiilor de CO2). De asemenea se pot obţine beneficii semnificative prin reducerea 
consumului de energie şi a emisiilor de CO2 şi în cadrul clădirilor existente prin 

implementarea programelor de 
reabilitare termică.  

Implementarea auditurilor 
energetice tuturor clădirilor 
instituționale în conformitate cu 
cerințele legislative legate de 
performanţa energetică a clădirilor 
(Legea 372/2005 privind performanta 
energetica a cladirilor) poate fi un 
prim pas în depășirea stadiului de 
non-soluții și de încadrare a clădirilor 
într-o clasă energetică specifică prin 
certificatul de performanţă energetică. 

Certificatul va include informaţii legate de nivelul eficienţei energetice şi al emisiilor de CO2 al 
clădirii respective. Legislația existentă reprezintă unul dintre cele mai bune instrumente 
disponibile pentru monitorizarea nivelului de eficienţă energetică a numărului de clădiri 
existente şi poate încuraja dezvoltarea construcţiilor eficiente energetic la nivel local. 

Pentru locuințele individuale pot fi promovate programele naționale ”Casa Verde” și 
Casa Verde Plus” sau programe similare și pot fi adoptate sisteme de stimulare de tipul 
deducerilor de impozite locale pentru proprietarii care realizează lucrări de reabilitare termică 
sau instalează sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă. 

De asemenea, pot fi promovate proiecte demonstrative pentru producere a energiei 
electrice din surse regenerabile solar- fotovoltaic pentru o serie de clădiri municipale 
importante din oraș. 

 

5.2. ILUMINATUL PUBLIC 
 

Sistemul de iluminat public din municipiul Bacău este organizat pentru asigurarea 
satisfacerii unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale și anume: 

 Ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții; 
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 Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale, 
precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale; 

 Punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice, precum și 
marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor; 

 Funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii aferente 
sistemului. 

Sistemul de iluminat public din 
municipiul Bacău curpinde iluminatul 
stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, 
iluminatul arhitectural, iluminatul 
ornamental și iluminatul ornamental-festiv și 
functionează ca un ansamblu tehnologic și 
funcțional. Lungimea totală a rețelei de 
străzi cu iluminat public stradal este de 195 
km iar lungimea totală de alei iluminate 
este de 20 km. 
Iluminatul public stradal este realizat pentru 
iluminatul căilor de circulație publică, străzi, 
trotuare, piețe, intersecții, parcări, treceri 
pietonale, poduri, pasaje sub și supraterane 
și este realizat de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de sodiu de înaltă 
presiune precum și cu surse de lumină/lămpi cu descărcare în vapori de mercur. 
 

În momentul de faţă situaţia iluminatului public în Municipiul Bacău este următoarea: 
 Lungimea străzilor/drumurilor/aleilor echipate cu sisteme de iluminat public conforme 

(aflate în parametrii prevazuți de standarde - iluminat conform): 178,93 km; 
 Numărul de stȃlpi pentru iluminat: 8.771, din care 

o 6.353 în proprietatea Primăriei Bacău 
o 2.418 în proprietatea Furnizorului Delgaz Grid 

 Numărul de puncte luminoase (corpuri iluminat) prin care se asigură serviciul de 
iluminat public: 9084, din care: 

o 6.956 în proprietatea Primăriei Bacău; 
o 2.128 în proprietatea Furnizorului Delgaz Grid. 

 Numărul de km de rețea de iluminat public modernizată în ultimii 15 ani în 
conformitate cu SR 13201/2015 (sau SR 13433/1999, conform Ordinului ANRSC nr. 
86/2007): 13 km. 

Primăria Bacău va implementa un vast proiect de modernizare a sistemului de iluminat 
public din oraș care va consta în:  

• Reproiectarea numărului de stâlpi şi înlocuirea stâlpilor cu alţii noi (metalici); 
• Trecerea în subteran a cablurilor electrice; 
• Înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu lampi performante de tip LED; 
• Implementarea unui sistem de telegestiune pentru iluminatul public. 
Programul este finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și 

presupune reabilitarea infrastructurii de iluminat public pe aproximativ 26 de kilometri de 
străzi din Bacău, precum și înlocuirea a 9000 de corpuri de iluminat utilizând tehnologia LED. 
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Valoarea totală a investiției se ridică la 11 milioane euro. Proiectul se află în faza de obţinere 
a avizelor urmând a se demara procedura de achiziţie. 

5.3. SECTORUL TRANSPORT 
 

Municipiul Bacău, este un important nod în reţeaua de transport rutier si feroviar, 
pozitionat central in Moldova realizând legătura între nordul şi sudul țării. 

Traficul de tranzit este destul de mare și de apăsător, acesta fiind de multe ori 
congestionat, iar aerul fiind foarte poluat în oraş. Atât traficul greu cât și traficul uzual de 
autovehicule care se îndreaptă fie spre nordul țării fie înspre sudul țării trec prin Bacău. 

La sfâşitul anului 2018 s-a semnat contractul pentru execuţia centurii ocolitoare a 
Municipiului Bacău care va consta în construcția a 30,8 km de drum nou la standarde 
europene, din care 16,3 km la profil de autostradă. Centura va avea consecinţe benefice 
pentru oraşul Bacău ducând la decongestionarea traficului şi la reducerea poluării. 

Transportul local în municipiul Bacău este asigurat de S.C. Transport Public S.A. care an 
de an a reuşit să facă investiţii şi să achiziţioneze autovehicule cu un grad redus de poluare. 

În luna iunie 2018 societatea opera cu 60 de autobuze din care jumătate erau cu norma 
de poluare euro 5 şi euro 6. 

 
De asemenea, în perioada 2019-2023 Municipiul Bacău va implementa un număr de 9 

proiecte care au rezultat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă şi care vor urmări 
implementarea unui sistem de management al traficului care să prioritizeze transportul în 
comun şi bicicliştii alături de dezvoltarea unei reţele de piste şi benzi pentru biciclişti. Aceste 
proiecte vor fi finanţate prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4.1 şi vor contribui la atingerea 
Obiectivului specific al Priorității de investiții şi anume Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin 
investiții bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă. 

 
Consiliul Local al Municipiului Bacău 

a aprobat Politica de parcări în 
Municipiul Bacău având în vedere că 
acest document reprezintă unul din 
principalele instrumente folosite în 
schimbul de paradigmă în ceea ce 
privește infrastructura de transport.  

 
       (captură http://transportpublicbc.ro/) 
 

În procesul de prioritizare a mijloacelor de deplasare nepoluante sau cu emisii scăzute, 
modul în care este gestionată parcarea joacă un rol esențial deoarece reprezintă un 
instrument foarte eficient pentru descurajarea deplasărilor motorizate.    

Totodată, pentru protejarea zonei centrale a municipiului, pentru descongestionarea şi 
fluidizarea traficului şi pentru creşterea siguranţei rutiere prin micşorarea valorilor de trafic 
actuale din zonele centrale, s-a elaborat Regulamentul privind regimul de acces şi circulaţie, 
staţionare şi parcere pentru diferite categorii de vehicule rutiere în Municipiul Bacău.   
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5.4. PLANIFICAREA TERITORIULUI 
 

Conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, în ceea ce priveşte zonele 
funcţionale, municipiul Bacău cuprinde următoarele: 

 zona de locuire colectivă; 
 zona de locuire individuală; 
 zona industrială; 
 zona de activităţi comerciale de mari 

dimensiuni; 
 zona destinată activităţilor de 

agrement şi sport. 
 

În ceea ce priveşte bilanţul teritorial la 
nivelul municipiului Bacău (conf. PUG Bacău) 
se constată că peste 37% din suprafaţa 
teritoriului intravilan este dedicată locuirii. Se 

păstrează în schimb suprafeţe considerabile de teren industrial (19,8%) deşi o parte 
însemnată din activităţile industriale au fost dezafectate în ultimii 15 ani. Acest aspect face ca 
municipiul Bacău să deţină resurse considerabile de teren, bine echipat care poate găzdui 
noi activităţi de producţie sau care poate fi decontaminat şi transformat în spaţii verzi. 

 
Pentru ocrotirea spaţiilor verzi, a arborilor şi a aranjamentelor florale, Consiliul Local a 

aprobat Regulamentul privind protejarea spaţiilor verzi din parcurile de agrement şi zonele 
urbane ale Municipiului Bacău. De asemenea, în această perioadă, conform legislaţiei în 
vigoare, urmează să se elaboreze Registrul local al spațiilor verzi prin care se va identifica 
terenurile definite ca spaţii verzi și a celor degradate, posibil a fi reabilitate ca spații verzi. 

 
Municipiul Bacău dispune de trei tipuri de rezerve de teren: terenuri de tip „greenfield”4, 

terenuri de tip „brownfield”5 şi terenuri 
de mici dimensiuni evidenţiate ca spaţii 
publice abandonate. 

Cea mai mare parte a rezervelor de 
teren ale municipiului Bacău sunt de tip 
„greenfield” ocupând o suprafaţă de 
aproximativ 990 ha. O parte 
considerabilă din aceste rezerve de 
teren se află la periferia oraşului fiind 
vorba cu precădere de zone încă 
nedezvoltate, incluse în teritoriul 
intravilan al municipiului. Planul 
Urbanistic General prevede ca 
rezervele de teren din partea vestică să 

                                                           
4 Terenuri neconstruite, nedezvoltatefolosite anterior pentru agricultură sau neutilizate. Acestea sunt de regulă verzi, caracterizate de vegetaţie spontană. 

5 Foste situri industriale, de regulă poluate, pretabile pentru conversie funcţională şi reintroducere în circuitul urban. 
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fie destinate activităţilor economice, pe când cele din Est, în cartierul Şerbăneşti, sunt 
orientate către funcţiunea de locuire. 

 
Terenurile de tip „brownfield” ocupă o suprafaţă de apoximativ 220 ha şi se regăesc 

preponderent în cadrul fostelor zone industriale. Deşi activitatea industrială în municipiul 
Bacău a decăzut după anii ’90, o parte considerabilă din terenurile aferente acestei activităţi 
au fost transformate în ample zone comerciale sau sunt utilizate şi în prezent pentru activităţi 
industriale (producţie şi depozitare). 

 
Rezervele de teren de mici dimensiuni sunt vizibile cu precădere în incintele de locuinţe 

colective, acolo unde zone proiectate iniţial ca spaţii publice s-au transformat treptat în 
parcări amenajate sau neamenajate (spontane). Cea mai mare parte a acestor spaţii publice 
abandonate se regăsesc în cartierele de locuinţe colective din zona de sud a oraşului. 

 

5.5. ENERGIA TERMICĂ 
 
Asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică urbană a Municipiului 

Bacău în sistem centralizat se realizează prin sistemul de termoficare urbană şi centrale 
termice de cvartal cu respectarea prevederilor licenţelor acordate de autorităţile de 
reglementare în domeniu.  

În Municipiul Bacău alimentarea cu energie termică este asigurată de S.C. 
THERMOENERGY GROUP S.A. din anul 2015, preluând acest serviciu de la S.C. CET S.A. 
care a intrat în faliment.  

S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. a continuat implementarea proiectului 
„Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la 
normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în 
alimentarea cu căldură urbană” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu - Axa 
Prioritară 3. ceea ce va duce la o rentabilizare a instalaţiilor tehnologice şi la reducerea 
substanţială a emisiilor de CO2. 

Prin acest proiect s-a urmărit realizarea 
următoarelor obiective: 

 Modernizare cazan de apă 
fierbinte CAF1 din CET2; 

 Grup nou de cogenerare cu ciclu 
combinat gaz-abur în CET1; 

 Retehnologizarea reţelelor 
termice secundare; 

 Retehnologizarea pompelor de 
transport; 

 Închiderea depozitului de cenuşă 
şi zgură. 

(captură http://thermoenergy.ro) 

 
Principalele echipamente pentru producerea energiei termice şi electrice de care 

dispune de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A., în momentul de faţă, sunt prezentate în 
tabelul de mai jos. 
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Echipament Producător Model/ Tip Caracteristici tehnice 

Turbina cu gaze TURBOMACH -ELVEŢIA TBM T 130 Putere electrică nominală: 14,25 MW 
Cenerator LEROY SOMER sincron, AC, fără perii Putere instalată: 17 MVA 
Cazan apă caldă LOOS International UT 3700 Putere termică nominală: 3,04 MW 
Cazan recuperator OHL Technologies GmbH  Putere termică nominală: 22 MW 
Schimbătoare de căldură cu plăci (3 buc.) FUNKE Wärmeaustauscher 

Apparatebau GmbH 
FP 100-325-4-N Puterea termică instalată: 12,5 MW  

Cazan de abur industrial  Babcock Puterea instalată: 70,8 MWt 
Cazan abur utilitar (2 buc.)  ICI Caldae Debit abur: 10 t/h 
Turbina cu gaze Kawasachi Heavy Industries 

Ltd.Japan 
M7A-03D Putere electrică instalata: 7,25 MW 

Compresor gaz natural ELTACON ELT-163/250 Putere electrică nominală a motorului 
de antrenare: 250 Kw 

Generatorul turbinei cu gaze LEROY SOMER Sincron, fără perii Putere instalată: 9300 kVA 
Cazan recuperator de abur supraîncăzit EKOL , spol.s.r.o. Brno  Putere calorifică inferioară gaz 

natural: 36.000 kJ/Nmc 
     Turbina cu abur EKOL, spol Sr.o. R 3.5-5(0.06-0.24)E Putere electrică instalată: 3740 kWe 
Generatorul turbinei cu abur  Sincron, fără perii Putere instalată: 5.000 kVA 

 

5.6. APA ŞI DEŞEURI 
 

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul şi în judeţul Bacău 
este asigurat de Compania Regională de Apă Bacău (CRAB). 

Sistemul de captare a apei potabile pentru alimentarea populației din municipiul Bacău 
cuprinde surse de apă subterane (fronturile Gherăiești 1, Gherăiești 2, Mărgineni 1, 
Mărgineni 2, Hemeiuși 1, Hemeiuși 2) și o sursă de apă de suprafață – captare din Lacul 
Poiana Uzului, de lângă Dărmănești.  

În municipiul Bacău exisă două stații de pompare a apei potabile, la Gherăiești și 
Mărgineni. Capacitatea sursei subterane ”Front Gherăiești și Mărgineni” este de 685 l/s. 

 
La nivelul anului 2017 

în Municipiul Bacău lungimea 
rețelei de distribuție apă era 
de 313 km, iar cea de 
canalizare de 220 km.  

Masterplan-ul apă-
canal aprobat prevede în 
următoarea perioadă, pentru 
municipiul Bacău, investiții în 
valoare de cca. 10 milioane 
de euro, printre care se 
numără reabilitarea conductei 
de aducțiune de la Valea 
Uzului (20 km), reabilitarea 
tronsoanelor vechi ale rețelei de distribuție (67,5 km), extinderea rețelei de distribuție pe 
străzile unde aceasta lipsesc (10 km) și reabilitarea unei stații de clorinare.  

 
Pentru evitarea întreruperilor alimentării cu apă potabilă în municipiul Bacău, în 

prezent se află în curs de realizare proiectul “Rezerva de apă a Municipiul Bacău”. 
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Prin această investiţie se vor asigura următoarele: 

 eliminarea riscurilor ce derivă din întreruperea îndelungată a alimentării cu apă a 
oraşului; 

 sporirea gradului de confort urban pentru locuitorii municipiului, în toate zonele 
oraşului; 

 asigurarea cu apă potabilă a capacităţilor industriale existente şi de perspectivă. 
Nămolul din staţia de epurare a apelor uzate este valorificat din punct de vedere 

energetic obţinându-se  biogaz care este folosit pentru producerea de energie electrică şi 
căldură prin intermediul unei unităţi de cogenerare. Astfel, se produce o cantitate de 
aproximativ 1.000 MWh/an ceea ce asigură cca. 40% din necesarul intern al societăţii. 

 
În judeţul Bacău a fost implemntat proiectul ISPA „Managementul integrat al deşeurilor 

în Municipiul Bacău şi în zonele învecinate” prin care s-a realizat următoarele: 
 închiderea tuturor depozitelor neconforme din municipiul Bacău si din alte 22 de 

comune din judeţ; 
 construirea unui nou depozit ecologic la standarde comunitare; 
 realizarea unui management integrat al deseurilor in municipiul Bacău şi în 22 de 

comune; 
 achiziţia de echipamente pentru operarea noului depozit, precum şi pentru colectare; 
 creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind beneficiile rezultate din 

diminuarea cantităţii de deşeuri, din 
colectarea selectivă şi reciclarea acestora. 
 

Noul depozit ecologic situat în 
Municipiul Bacău are următoarele 
caracteristici: 

 este format din patru celule; 
 capacitate totală de depozitare: 

213.000 t/an;  
 volum total de deşeuri compactate: 

4.123.000 mc; 
 suprafaţa totală depozit: 25,3 ha. 

 
(captură https://zdbc.ro) 

 

5.7. IMPLICAREA CETĂȚENILOR ȘI A PĂRȚILOR INTERESATE 
 
Întrucât o parte importantă a consumului de energie, respectiv emisiile de gaze cu efect 

de seră aferente revin sectorului privat și locuințelor, este necesară o acțiune suținută din 
partea autorităților/municipalității pentru creșterea conștientizării, informarea și educarea 
cetățenilor și obținerea implicării acestora în acțiuni de economisire a energiei. În acest sens, 
municipalitatea va dezvolta campanii de informare și conștientizare tematice care să vizeze, 
utilizarea eficientă a resurselor energetice, transportul sustenabil, producția și consumul 
durabile precum și alte teme care să conducă la reducerea amprentei de carbon.  
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De asemenea sunt necesare proiecte prin care să fie instruiți responsabilii 
tehnici/administratorii de clădiri 
precum și funcționarii publici din 
administrația locală privind 
eficiența energetică și reducerea 
amprentei de carbon.  

Un dialog permanent trebuie 
susținut cu reprezentanții 
serviciilor deconcentrate, 
producătorii locali de energie, 
reprezentanții serviciilor de 
transport local și alți actori 
interesați precum ONG-uri, 
media, universitate, în vederea 
reducerii emisiil0r de gaze cu 
efect de seră și utilizarea eficientă a energiei.  

O atenție deosebită va fi acordată tinerei generații care va fi implicată în activități 
educaționale voluntare și competiții tematice. 

6. CONCORDANȚA PAED CU ALTE DOCUMENTE STRATEGICE 
 
Pentru a asigura continuitatea şi coerenţa procesului de planificare integrată a resurselor 

energetice, obiectivele PAED sunt în strictă concordanţă cu obiectivele principalelor 
documente politice de dezvoltare durabilă ale Municipiului Bacău, respectiv: 

 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău 2014-2020; 
 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Bacău; 
 Planurile de acţiune destinate gestionării şi reducerii zgomotului în Municipiul Bacău; 
 Planul de calitate a aerului pentru Municipiul Bacău pentru indicatorii dioxid de azot şi 

oxizi de azot 
 
 Elaborarea unui astfel de document de planificare energetică este util şi pentru a 

îndeplini cerințele de eligibilitate în cazul depunerii de cereri de finanțare la apelul de proiecte 
din cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1, Sprijinirea eficienței 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.  

Astfel, în Ghidul Solicitantului „Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul 
priorității de investiție 3.1. Operațiunea A. Clădiri rezidențiale” se stabilește că o cerere de 
finanțare este eligibilă din punct de vedere al documentelor strategice relevante dacă 
acestea se adresează domeniului reducerii emisiilor de CO2 şi eficienței energetice, include 
măsuri de creștere a eficienței energetice pentru clădirile rezidențiale și este prezentată 
Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentului strategic relevant. 

Documentele strategice relevante nominalizate sunt:  
 Plan de acțiune privind energia durabilă;  
 Strategie de reducere a emisiilor de CO2;  
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 Strategii locale în domeniul energiei; 
 Alte documente strategice care prevăd măsuri în domeniul eficienței energetice, conform 

legislației în vigoare. 
 

De asemenea, existența PAED este cerință de eligibilitate şi pentru depunerea unei cereri 
de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea 
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea B-Clădiri Publice.  

Totodată, PAED poate constitui o bună sursă de informaţii pentru a îndeplini obligațiile ce 
revin autorităților publice locale în conformitate cu Legea nr. 121/2014 cu privire la eficiența 
energetică (cap.4 - Programe de măsuri, art. 9, alin.(13) și alin.(14)), care transpune Directiva 
nr. 27/2012 și introduce noi elemente pentru susținerea eficienței energetice la nivel local; 
PAED include măsuri pe termen scurt și măsuri pe termen de 3-6 ani care să constituie 
Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) solicitat de ANRE.  

7. PREZENTAREA ACȚIUNILOR/MĂSURILOR DIN PAEDC 
 
Proiectele şi măsurile din PAEDC prevăzute a se realiza pȃnă în 2030 au fost preluate 

din PAED elaborat în anul 2015 după ce s-a luat în calcul schimbărle care au survenit până 
în prezent.  

De asemenea o bună parte din proiectele şi măsurile din PAED sunt cuprinse şi în alte 
documente elaborate de Municipiul Bacău şi aprobate de Consiliul Local, după cum 
urmează: 
 Planul de Mobilitate Urbană Durabilǎ a Municipiului Bacău, aprobat prin HCL 319/2017; 
 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău 2014-2020, aprobată prin 

HCL 320/2017; 
 Planul de Analiză şi Acoperirea Riscurilor pentru Municipiul Bacău, aprobat prin HCL 

373/2016; 
 Planurile de acţiune destinate gestionării şi reducerii zgomotului în Municipiul Bacău, 

aprobate prin HCL 413/2018; 
 Planurile anuale de investiţii aprobate odată cu Bugetul de venituri şi cheltuieli; 
 Planul de calitate a aerului pentru Municipiul Bacău pentru indicatorii dioxid de azot şi 

oxizi de azot. 
 

Trebuie subliniat faptul că PAED nu trebuie privit ca un document cu o structură fixă şi 
rigidă, deoarece circumstanţele se schimbă şi pe măsură ce acţiunile/proiectele prevăzute în 
planul de măsuri sunt realizate este necesar ca planul să fie revizuit în mod regulat mai ales 
că este elaborat pe termen lung, până în 2030. De asemenea, în cazul în care 
municipalitatea implementează un proiect, dar care iniţial nu era trecut în planul de măsuri 
din PAED, acesta poate fi adăugat dacă are un anumit impact asupra eficienţei energetice. 
Asta înseamnă că eficienţa energetică şi considerentele legate de reducerea emisiilor ar 
trebui avute în vedere în cazul tuturor proiectelor noi de dezvoltare. 
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 În tabelul de mai jos sunt trecute, sintetic pe sectoare, emisiile de CO2, la nivelul anului 
2008 şi ţintele de reducere până în anul 2030. 

Categorie/sector 

Emisii de CO2 (t) 

2008 (an de 
referinţă) 

Reducerea 
planificată 

până în  2030 
Clădiri, echipamente/instalații municipale și 
instituționale  

32.286 13.964 

Clădiri, echipamente/instalații nemunicipale/terțiare 83.093 19.294 

Clădiri rezidențiale 208.273 57.853 

Iluminatul public municipal 4.368 2.606 

Parcul auto municipal  361 

57.951 Transport public 3.679 

Transportul privat și comercial  99.524 

Gestionarea apelor uzate 8.394  

Producţia locală de energie  18.106 

Altele  8.304 

TOTAL 439.979 178.078 

Reducerea procentuală 40,47% 
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9. PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ 2030 

CLĂDIRI MUNICIPALE, ECHIPAMENTE/FACILITĂȚI 

Cod 
id. Numele acțiunii Corpul responsabil 

Intervalul 
de implem. 

Costul total 
de implem. 

[€] 

Indicatori 
cantitativi 

Econ. de 
energie 

[MWh/an] 

Prod. de 
en. reg. 

[MWh/an] 

Red. de 
CO2 

[t/an] 

Starea 
acțiunii 

CM1 
Implementarea unui Sistem de management energetic in vederea 
colectarii datelor de consum din toate institutiile din subordinea Primriei 
Bacău pentru energie electrica, gaz si apa 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025             50,000  

 100 cladiri 
200000 mp           1,710             493   planificată  

CM2 
Realizarea auditurilor energetice pentru cladirile institutiilor din 
subordinea Primariei Bacău si etichetarea lor energetica 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025             84,000  

 60 cladiri 
30000 mp  

       10,000    
      

3,000  
 planificată  

CM3 
Program de eficientizare energetică a clădirilor aflate in administrarea 
Primariei Bacău 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025           750,000  

 100 cladiri 
200000 mp  

       11,469    
      

3,061  
 planificată  

CM4 
Identificarea eventualelor pierderi de energie/apa la nivel cladirilor din 
institutiile subordonate Primariei Bacău si luarea masurilor ce se impun 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2022             20,000  

 100 cladiri 
200000 mp  

         2,653             628   planificată  

CM5 Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice prin modernizarea 
instalațiilor de iluminat interior 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025             50,000   100 cladiri 

200000 mp  
         1,152             919   planificată  

CM6 
Implementarea unui Sistem de Management Energetic conform 
standardului ISO 50001 la nivelul clădirilor publice ale Municipiului Bacău 
pentru crearea unui cadru institutional de implementare a PAED-ului. 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025             12,000   1 document                50               25   planificată  

CM7 
Lucrari de interventie pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor 
publice (reabilitare termica) Colegiul National de Arta "G. Apostu" Bacău 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023        1,164,000   3820 mp              780             170  

in curs de 
realizare 

CM8 Modernizare, dotare și reabilitare Creşa nr. 3 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023           535,000   960 mp              491             107  

in curs de 
realizare 

CM9 Modernizare și reabilitare Creşa nr. 9 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023           390,000   350 mp              326               71  in curs de 

realizare 

CM10 Modernizare și reabilitare Colegiul Grigore Antipa 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023           800,000  3050 mp             938             205  

in curs de 
realizare 

CM11 
Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae 
Vasilescu - Karpen 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023        1,000,000   7000 mp           2,098             457  planificată 

CM12 Reabilitare termica Gradinita cu program prelungit nr. 29 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023           800,000   1850 mp              347               76  planificată 

CM13 Reabilitare termica Scoala gimnaziala "C-tin Platon" 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023           750,000   770 mp              145               32  planificată 

CM14 Modernizare și reabilitare Cresa nr. 4 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023           250,000   250 mp                47               10  planificată 
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CM15 Modernizare și reabilitare Cresa Letea 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023           600,000   600 mp              113               25  planificată 

CM16 Modernizare și reabilitare Cresa nr. 6 
Primăria  Municipiului 
Bacău 

2019-2023           800,000   1800 mp              338               74  planificată 

CM17 
Montarea de contoare pentru contorizarea agentului termic necesar 
incalzirii spatiilor institutionale 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023             30,000   80 cladiri           2,252             491  planificată 

CM18 
Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor ambulatoriului spitalului 
de pneumoftiziologie (TBC) Bacău 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023 2,526,000 1483 mp 180   70 planificată 

CM19 
Eficientizare energetică, reabilitare, modernizare şi dotare la Şcoala 
Gimnazială Alexandru cel Bun 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           720,000  2400 mp             336    77 planificată 

CM20 Eficientizare energetică la Şcoala Gimnazială Octavian Voicu 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           560,000  1750 mp             245    53 planificată 

CM21 
Modernizare, reabilitare şi construire gradiniţă cu program prelungit și 
creșă la Şcoala Gimnazială Nicu Enea 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           500,000  2500 mp             421    96 planificată 

CM22 Modernizare și reabilitare Şcoala Gimnazială Domnița Maria 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030             65,000  2100 mp             354    81 planificată 

CM23 Modernizare și reabilitare Şcoala Gimnazială Nr. 10 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           100,000  2400 mp             404    92 planificată 

CM24 Reabilitare și modernizare Gimnazială Dr. Alexandru Șafran 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030             50,000  1500 mp             253    58 planificată 

CM25 Modernizare și rabilitare Şcoala Gimnazială Spiru Haret 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030             50,000  4800 mp             808    184 planificată 

CM26 Modernizare și reabilitare Şcoala Gimnazială George Bacovia 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030             60,000  3800 mp             640    146 planificată 

CM27 Modernizare și reabilitare Şcoala Gimnazială Miron Costin 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           400,000  3000 mp             505    115 planificată 

CM28 Modernizare și reabilitare Şcoala Gimnazială Ion Creangă 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           565,000  4300 mp             724    165 planificată 

CM29 Modernizare și reabilitare Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030             70,000  1400 mp             236    54 planificată 

CM30 Modernizare și reabilitare Liceul Tehnologic Petru Rareș 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           800,000  1000 mp             168    38 planificată 

CM31 Modernizare și reabilitare Liceul cu program Sportiv 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           450,000  2500 mp             421    96 planificată 

CM32 Modernizare și reabilitare Colegiul Național Ferdinand I 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           400,000  8200 mp          1,381    315 planificată 

CM33 Modernizare și reabilitare Colegiul Național Vasile Alecsandri 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           700,000  3600 mp             606    138 planificată 
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CM34 Modernizare și reabilitare Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030             75,000  3400 mp             573    131 planificată 

CM35 Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           115,000  6000 mp          1,010    230 planificată 

CM36 Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic Henri Coandă 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           450,000  3000 mp             505    115 planificată 

CM37 Modernizare și reabilitare Colegiul Economic Ion Ghica 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           300,000  3500 mp             589    134 planificată 

CM38 Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic Anghel Saligny 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030             15,000  10000 mp          1,684    384 planificată 

CM39 Modernizare și reabilitare Colegiul Mihai Eminescu 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           150,000  3400 mp             573    131 planificată 

CM40 
Inlocuirea unor unitati vechi de conditionare a aerului  din cladirile 
municipale 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           300,000  750 buc             900    718 planificată 

CM41 Promovarea societatilor de tip ESCO la nivel local. Identificare de proiecte 
viabile care pot fi realizate apeland la companii ESCO  

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025                5,000  2 campanii 1000   500 planificată 

  Total cladiri municipale         17,511,000           49,425                  -      13,965   

CLĂDIRI TERȚIARE, ECHIPAMENTE/FACILITĂȚI 

Cod 
id. 

Numele acțiunii Corpul responsabil Intervalul 
de implem. 

Costul total 
de implem. 

[€] 

Indicatori 
cantitativi 

Econ. de 
energie 

[MWh/an] 

Prod. de 
en. reg. 

[MWh/an] 

Red. de 
CO2 

[t/an] 

Starea 
acțiunii 

CT1 
Program de eficientizare energetică a clădirilor publice din municipiu: 
sedii administrative, sedii de firme, spatii comerciale 

Proprietari cladiri publice 
(nemunicipale) 2019-2030       1,700,000  

34 cladiri; 
24.000 mp       20,150        6,045  planificată 

CT2 
Realizarea auditurilor energetice pentru clădirile instituțiilor publice, 
firmelor, spatii comerciale și etichetarea lor energetică 

Proprietari cladiri publice 
(nemunicipale) 2019-2030             35,000  200 cladiri         1,500           450  planificată 

CT3 
Implementarea unor sisteme de contorizare inteligente a energiei 
electrice și termice pe clădiri - spații comerciale, birouri, sedii de agenți 
economici. 

Proprietari cladiri publice 
(nemunicipale) 2019-2030          150,000  250 cladiri         2,716           815  planificată 

CT4 

Promovarea introducerii unor cerințele minime de 
performanță energetică a clădirilor (instituții publice, firme, spatii 
comerciale) conform legii 372/2005 privind performanța energetică a 
clădirilor. 

Proprietari cladiri publice 
(nemunicipale) 

2019-2030       4,000,000  200 cladiri         8,000        2,400  planificată 

CT5 
Aplicarea pe programul național “Casa Verde” și “Casa Verde 
Plus” pentru clădiri ale unor instituții publice, spitale. 

Proprietari cladiri publice 
(nemunicipale)/ APM 
Bacău 

2019-2030       1,800,000  50 cladiri            800           174  planificată 
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CT6 Promovarea reabilitarii termice a cladirilor publice nemunicipale 
(instituții publice, firme, spatiii comerciale) 

Primăria  Mun. 
Bacău/Proprietari cladiri 
nemunicipale 

2019-2030             10,000  100 cladiri       20,600        4,491  planificată 

CT8 
Promovarea instalării de panouri solare pentru asigurarea apei calde 
menajere la sediile nemunicipale (instituții publice, firme, spatiii 
comerciale) 

Primăria  Mun. 
Bacău/Proprietari cladiri 
nemunicipale 

2019-2030             10,000  2 campanii         3,000           654  planificată 

CT9 
Promovarea montării de termostate pentru controlul temperaturii 
ambientale la cladirile publice nemunicipale (instituții publice, firme, 
spatiii comerciale) 

Primăria  Mun. 
Bacău/Proprietari cladiri 
nemunicipale 

2019-2030             10,000  2 campanii         6,000        1,308  planificată 

CT10 
Activitati de constientietizare in randul proprietarilor de cladiri 
nemunicipale pentru folosirea folosirea de echipamente, 
instalatii, dispozitive eficiente din punct de vedere energetic 

Primăria  Mun. 
Bacău/Proprietari cladiri 
nemunicipale 

2019-2030             10,000  2 campanii         5,000        2,000  planificată 

CT11 
Inlocuirea unor unitati  vechi de conditionare a aerului din 
cladirile nemunicipale (instituții publice, firme, spatiii comerciale) 

Primăria  Mun. 
Bacău/Proprietari cladiri 
nemunicipale 

2019-2030          400,000  1000 buc         1,200            957  planificată 

  Total cladiri tertiare         8,125,000          68,966                  -     19,294    

CLĂDIRI REZIDENȚIALE 

Cod 
id. 

Numele acțiunii Corpul responsabil Intervalul 
de implem. 

Costul total 
de implem. 

[€] 

Indicatori 
cantitativi 

Econ. de 
energie 

[MWh/an] 

Prod. de 
en. reg. 

[MWh/an] 

Red. de 
CO2 

[t/an] 

Starea 
acțiunii 

CR1 

Promovarea reabilitarii termice a cladirilor de locuit in randul populatiei. 
Crearea unui centru de informare a cetatenilor privind beneficiile aduse 
de implementarea de astfel de proiecte si acordare de suport necesar 
intocmirii de proiecte in domeniul rezidential 

Primăria  Municipiului 
Bacău 

2019-2030 
             

15,000  
 2 campanii/ 

an  
       48,126    

    
10,632  

planificată 

CR2 Reabilitarea termică a blocurilor de locuit prin POR 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2008-2018        2,200,000  

 55 blocuri; 
1878 ap.         13,404    

      
2,922  realizat 

CR3 
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit in conformitate cu normelor in 
vigoare 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030        2,500,000   800 cladiri         43,383    

      
9,450  

in curs de 
realizare 

CR4 Eficientizare energetică - blocuri cartier Aviatorilor 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025        1,500,000   27 blocuri; 

1953 ap.  
       15,038          

3,278  
planificată 

CR5 Eficientizare energetică - blocuri cartier Cornisa-Bistrita Lac 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025        1,500,000  

 28 blocuri; 
2840 ap.         21,868    

      
4,767  planificată 

CR6 Eficientizare energetică - blocuri cartier Republicii 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025           500,000  

 6 blocuri; 
301 ap.  

         2,875             627  planificată 

CR7 Reabilitarea termica bloc nr. 2A, str. V. Babes 
Primăria Municipiului 
Bacău 2019-2025             55,000   104 ap.           1,174             256  planificată 
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CR8 Reabilitarea termica bloc nr. 3, sc. A, B, str. Radu Negru 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025             55,000   110 ap.           1,242             271  planificată 

CR9 Reabilitarea termica bloc nr. 32, sc. A, B, str. Letea 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025             55,000   167 ap.           1,886             411  planificată 

CR10 Reabilitarea termica bloc nr. 7, str. Castanilor 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025           110,000  140 ap.           1,581             345  planificată 

CR11 Reabilitarea termica bloc nr. 4B, str. Banatului 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025           110,000   65 ap.              734             160  planificată 

CR12 Reabilitarea termica bloc nr. 120, Calea Marasesti 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025           110,000   20 ap.              226               49  planificată 

CR13 Reabilitarea termica bloc nr. 189, Calea Marasesti 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025           110,000   20 ap.              226               49  planificată 

CR14 Reabilitarea termica bloc nr. 2, sc. A, B, C, D str. Letea 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025           260,000   70 ap.              790             172  planificată 

CR15 
Consolidarea si reabilitarea termica a blocurilor cu risc seismic, str. 
Marasesti 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2028      10,000,000  

 5 blocuri; 
317 ap.  

         4,727         1,031  planificată 

CR16 
Promovarea programului CASA VERDE si suport acordat de catre APM 
pentru cetatenii doritori sa aplice pentru acest program. 

Primăria  Municipiului 
Bacău in colaborare cu 
APM Bacău 

2019-2030                2,000  
 2 campanii/ 

an  
         1,065             373  planificată 

CR17 
Educarea populatiei cu privire la eficienta energetica si protectia 
mediului. Diseminarea acestor informatii in diferite evenimente in 
comunitate. (ex. Saptamana Europeana a Mobilitatii) 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030                6,000  

 o campanie 
/an  

       34,640      12,124 planificată 

CR18 
Contorizarea agentului termic la nivel de apartament pentru cladirile 
reziderntiale care se alimenteaza cu agent termic din sistem centralizat 

Primăria  Municipiului 
Bacău; Thermoenergy 
Bacău 

2019-2030           100,000   300 ap         28,146  
 

     6,136  planificată 

CR19 Promovarea etichetarii energetice a cladirilor 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025                5,000  

 2 campanii 
de 

informare  
         5,000        2,000  planificată 

CR20 
Promovarea utilizării de programe electronice de urmărire şi 
autoevaluare a consumurilor de energie în locuințe 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025                5,000  

 2 campanii 
de 

informare  
         7,000         2,800  planificată 

  Total cladiri rezidentiale       19,198,000       233,131                  -     57,853    
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ILUMINAT PUBLIC 

Cod 
id. 

Numele acțiunii Corpul responsabil Intervalul 
de implem. 

Costul total de 
implem. [€] 

Indicatori 
cantitativi 

Econ. de 
energie 

[MWh/an] 

Prod. de 
en. reg. 

[MWh/an] 

Red. de 
CO2 

[t/an] 

Starea 
acțiunii 

IP1 
Modernizarea iluminatului public si reducerea consumului pe 
str.Mioritei, str. 9 Mai, str. Vantului, str. Vadu Bistritei, str. I.L.Caragiale, 
str.Milcov (corpuri de iluminat economice cu LED-uri) 

Primăria  Municipiului 
Bacău 

2015-2017            450,000  

 217 stalpi 
cu panouri 
fotovoltaice 
cu cate 2 
corpuri de 
iluminat  
LED de 10 W  

            155             124  realizată 

IP2 
Instalarea de sisteme fotovoltaice  pentru iluminat public pe străzile mai 
izolate, parcuri, scuaruri, faleze, curţi, cimitere, grădini 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025           375,000  

  
            100               80  planificată 

IP3 Instalarea de senzori de miscare pe zonele mai putin circulate 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025             10,000  

  
              15               12  planificată 

IP4 
Utilizarea tehnologiei LED în proiectele de iluminare arhitecturală a 
clădirilor şi  obiectivelor  arhitecturale locale şi pentru iluminatul festiv de 
sărbători. 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025             25,000  

  
              20               16  planificată 

IP5 Modernizarea sistemului de iluminat public stradal  
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025      13,000,000  

retea 44 km; 
2421 stalpi;  
8291 corpuri 
de iluminat 
(LED)  

         2,976          2,375  
in curs de 
realizare 

  Total Iluminat public        13,860,000            3,266                  -       2,607    

TRANSPORT 

Cod 
id. 

Numele acțiunii Corpul responsabil Intervalul 
de implem. 

Costul total de 
implem. [€] 

Indicatori 
cantitativi 

Econ. de 
energie 

[MWh/an] 

Prod. de 
en. reg. 

[MWh/an] 

Red. de 
CO2 

[t/an] 

Starea 
acțiunii 

ST1 
Promovarea utilizarii pistelor de biciclete si a transportului public in 
detrimentului transportului privat, anual prin diferite campanii 
organizate de Primăria  Municipiului Bacău si alte organizatii 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025                5,000   2 campanii         17,049          4,474  planificată 

ST2 
Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de 
transport public local şi a deplasărilor cu bicicleta 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023      19,990,000  

 80 de 
intersectii       139,200       34,800  

in curs de 
realizare 

ST3 Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023        3,290,000   3720 m                30                 8  

in curs de 
realizare 

ST4 Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - 
Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR) 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023        5,502,000   7410 m                50               13  in curs de 

realizare 
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ST5 
Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin 
de Înot - Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului şi 
sportului) 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023        2,585,000   4280 m                30                 8  

in curs de 
realizare 

ST6 Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriţei 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023           500,000   3130 m                20                 5  

in curs de 
realizare 

ST7 Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru – Șerbănești 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023        1,400,000   6600 m                50               13  in curs de 

realizare 

ST8 
Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula 
de Agrement - Letea Veche (Traseu de agrement) 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023        3,537,000   2720 m                  7                 2  

in curs de 
realizare 

ST9 
Coridor dedicat deplasărilor de agrement pietonale şi cu bicicleta pe 
malul Lacului Bacău 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023      12,800,000   15670 m        

in curs de 
realizare 

ST10 Traseu pentru biciclete Nord: Centru - Gherăieşti 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2023           635,000   6340 m                48               12  in curs de 

realizare 

ST11 
Elaborarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul 
Bacău (SUMP-Sustainable Urban Mobility Plans) 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2016-2017                8,500   1 document  

      
realizată 

ST12 Realizarea unui Studiu de trafic 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2018-2019             12,300   1 document  

      
realizată 

ST13 Construirea centurii ocolitoare a Bacăului 
Ministerul Trabsporturilor 

2019-2023   143,420,000   30,7 km         49,724  
  

   12,431  in curs de 
realizare 

ST14 
Monitorizarea consumurilor de carburant de catre compania de 
transport local si raportarea acestora catre Primăria  Municipiului Bacău, 
anual 

Compania de transport 
local anual    1 document  

      
planificată 

ST15 
Modernizarea autovehiculelor din flota salvare/ambulante (estimativ 2 
ambulante anual) 

Consiliul Judetean Bacău 
2019-2030           170,000   10 buc.  

      
planificată 

ST16 
Bacaul - un oras la scara Bicicletei 
Campanii/ actiuni de promovare a mersului cu bicicleta 
Educatie rutiera pentru toti participantii la trafic 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           150,000   2 campanii/ 

an  

      
planificată 

ST17 
Parcari pentru biciclete în zona parcurilor, pentru universitati, institutii 
publice si piete 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           100,000   20 locatii  

      
planificată 

ST18 
Implementarea unui sistem municipal de inchiriere biciclete (bike-
sharing) (realizarea unui sistem de închiriere biciclete în 15 de puncte de 
închiriere în oras cu o capacitate de 225 biciclete) 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025        1,516,000   225 

biciclete  
       16,000  

  
      4,000  planificată 

ST19 
Studiu pentru fundamentarea (re)organizarea liniilor de transport public 
la nivelul Zonei functionale Bacău (corelarea liniilor de transport public 
cu cele judetene) 

Primăria  Municipiului 
Bacău; S.C. Transport 
Public S.A. 

2019-2025             50,000   1 document  

      

planificată 

ST20 Studiu pentru fundamentarea (re)organizarea liniilor de transport public 
la nivelul Municipiului Bacău 

Primăria  Municipiului 
Bacău; S.C. Transport 
Public S.A. 

2019-2025             50,000   1 document  
      

planificată 
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ST21 
Achizitionarea de autobuze ecologice noi pentru îmbunatatirea si 
modernizarea transportului public de calator 

S.C. Transport Public S.A. 
2015-2030      12,530,000   50 

autobuze  
         2,388  

  
         640  in curs de 

realizare 

ST22 

Organizarea anuala a "Saptamanii europeana a mobilitatii" in perioada 
16-22 septembrie prilej cu care se promoveaza măsuri de transport 
sustenabile iar cetățenii sunt invitati să încerce alternative la mersul cu 
maşina 

Primăria  Municipiului 
Bacău 

anual                8,000  
 1 actiune/ 

an  

      

realizată 

ST23 

Promovarea modelului ECO DRIVING de conducere ecologic al 
mijloacelor de transport în comun -  şi a beneficiiilor economice şi 
ecologice, prin reducerea consumului de combustibil - campanii de 
informare şi contientizare la nivelul unităţilor de transport a companiilor 
de taximetrie si a societăţilor comerciale  

Primăria  Municipiului 
Bacău 

2016-2025                5,000  
 2 campanii/ 

an  
         5,857          1,545  planificată 

ST24 Elaborarea Politicii de parcare in Municipiul Bacău 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2018-2019             15,000   1 document  

      
realizată 

ST25 
Elaborarea Regulamentului privind regimul de acces si circulatie, 
stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere in 
Municipiul Bacău 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2018-2019 

  
 1 document  

      
realizată 

ST26 
Înfiintarea unei Comisii de Circulatie la nivelul Primariei Municipiului 
Bacău 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025 

  
  

      in curs de 
realizare 

ST27 
Parcare colectiva Piata Centrala (Str. Pietei - Str. Popa  Sapca - Str. 
Libertatii; subteran 2 niveluri)  

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030        8,288,000   236 locuri  

      
planificată 

ST28 
Parcare colectiva Hotel Moldova (Bd.Unirii - Str. Nicolae Balcescu; 
subteran 2 niveluri)  

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030        7,418,000   226  locuri  

      
planificată 

ST29 
Parcare colectiva- Casa de Cultura spate (Str. Luminii– Str. Erou Gheorghe 
Rusu (subteran 2 niveluri) 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030        3,216,000   98  locuri  

      
planificată 

ST30 
Parcare colectiva Aleea Iulian Antonescu (Subteran 2 niveluri) Primăria  Municipiului 

Bacău 2019-2030        3,216,000   98  locuri  
      

planificată 

ST31 
Parcare colectiva rezidentiala Str. Iernii (parcare tip smart parking) Primăria  Municipiului 

Bacău 2019-2030        2,472,000   280  locuri  
      

planificaată 

ST32 
Parcare colectiva Str. Ana Ipatescu (suprateran P+3 niveluri) Primăria  Municipiului 

Bacău 2019-2030        6,848,000   237  locuri  
      

planificată 

ST33 
Parcare colectiva Str. Narciselor (suprateran P+5 niveluri) Primăria  Municipiului 

Bacău 2019-2030      11,124,000   385  locuri  
      

planificată 

ST34 
Parcare colectiva Str. Henri Coanda - DJEP CJ BC/SPCRPCIV BC 
(suprateran P+1 nivel) 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030        2,745,000   95  locuri  

      
planificată 

ST35 
Parcare colectiva Str. Henri Coanda (suprateran P+4 niveluri) Primăria  Municipiului 

Bacău 2019-2030      10,258,000   355  locuri  
      

planificată 
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ST36 

Parcare colectiva rezidentiala de tip ”smart parking” în cartierul Bistrita 
Lac - 2 locatii între strazile: 
- Alexandru cel Bun/Nufarului/Livezilor/I.L.Caragiale 
- Alexandru cel Bun/Nufarului/Livezilor/Florilor 

Primăria  Municipiului 
Bacău 

2019-2030        2,334,000   264  locuri  

      

planifcată 

ST37 
Parcare colectiva rezidentiala de tip ”smart parking” în cartierul 
Aviatorilor - 3 locatii) 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           495,000   56  locuri  

      
planificată 

ST38 
Parcare colectiva rezidentiala de tip ”smart parking” în cartierul 
Republicii II 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030        1,653,000   160 locuri  

      
planificată 

ST39 Crearea de parcari ecologice 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2015-2019        1,750,000  

 50000 mp 
3200 locuri  

      
realizată 

  Total sector transport      270,095,800       230,453                  -     57,951    

PRODUCȚIA LOCALĂ DE ENERGIE 

Cod 
id. 

Numele acțiunii Corpul responsabil Intervalul 
de implem. 

Costul total de 
implem. [€] 

Indicatori 
cantitativi 

Econ. de 
energie 

[MWh/an] 

Prod. de 
en. reg. 

[MWh/an] 

Red. de 
CO2 

[t/an] 

Starea 
acțiunii 

PLE1 
Montarea de sisteme de panouri solare termice si fotovoltaice pe 
acoperisurile unor cladiri municipale (scoli, gradinite) 30 cladiri 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030     1,500,000  600 Kw               720          295  planificată 

PLE2 
Montarea de sisteme de panouri solare termice si fotovoltaice pe 
acoperisurile unor cladiri publice (nemunicipale: spitale, muzee) 20 
cladiri 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030     1,000,000  400 Kw               480          197  planificată 

PLE3 

Eficientizarea energetică la nivelul CET-ului  prin finalizarea cu succes a 
proiectului: "Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul 
Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind 
emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu 
căldura urbană" 

Primăria  Municipiului 
Bacău 

2011-2018   81,607,000          51,592       11,247  realizată 

PLE4 Valorificarea energetica superioara a namolului din statia de epurare (ex. 
producerea de biogaz) 

Primăria  Municipiului 
Bacău/CRAB Bacău 2013-2018         500,000              1,000          410  realizată 

PLE5 
Instalarea unei centrale in cogenerare (en. electrica si termica) utilizand 
biomasa pentru alimentarea unor cladiri municipale/nemunicipale 
(spitale, scoli, spatii comerciale, sedii de firme) 

Primăria  Municipiului 
Bacău/Thermoenergy/PPP 2019-2030     2,000,000  

3 MWh en. 
termica /1 
MWh en. 
electrica 

        12,000      4,920  planificată 

PLE6 Construirea unui parc fotovoltaic 998 KV Primăria  Municipiului 
Bacău/firme de profil/PPP 

2019-2030    1,000,000  
4200 

panouri 
          1,300      1,037  planificată 

  Total producere energie regenerabila       87,607,000          51,592        15,500    18,106    
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ALTELE 

Cod 
id. 

Numele acțiunii Corpul responsabil Intervalul 
de implem. 

Costul total 
de implem. 

[€] 

Indicatori 
cantitativi 

Econ. de 
energie 

[MWh/an] 

Prod. de 
en. reg. 

[MWh/an] 

Red. de 
CO2 

[t/an] 

Starea 
acțiunii 

A1 
Intocmirea Registrului local al spațiilor verzi pentru Municipiul Bacău Primăria  Municipiului 

Bacău 2019-2020   1 document 
    

  
in curs de 
realizare 

A2 
Elaborarea Regulamentului privind protejarea spatiilor verzi din parcurile 
de agrement si zonele urbane ale municipiului Bacău 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2018-2019   1 document 

    
  realizat 

A3 

Crearea unei perdele de arbori in aliniamentul centurii Bacăului pentru 
protecția impotriva emisiilor și a zgomotului, cca 4 ha de perdea de 
arbori în parteneriat cu Compania Națională de autostrăzi și drumuri 
naționale – CNADNR 

Primăria  Municipiului 
Bacău 

2019-2030           100,000  

      

      2,200  planificată 

A4 
Crearea de 5 parcari umbrite cu arbori rezistenti la stres hidric si termic, 
in vederea protejarii populatiei. 

Primăria  Municipiului 
Bacău 

2019-2025 
               5,750   5 parcari  

    
         104  planificată 

A5 

Constientizarea companiilor de retail privind umbrirea parcarilor si 
crearea structurilor de sprijin si legislativ local in vederea angajarii 
acestor companii in umbrirea parcarilor pe care le pun la dispozitie in 
imediata vecinatate a magazinelor lor 

Primăria  Municipiului 
Bacău 

2019-2030            5,000  
 2 campanii/ 

an  

    

  planificată 

A6 
Creare si modernizarea de spatii verzi odata cu reabilitarea strazilor din 
municipiu Bacău  

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030        2,811,000   95000 mp  

    
700      realizată 

A7 
Amenajare maluri lacul Bacău etapa I - Insula de Agrement - Pod 
Şerbăneşti  (cca. 30.000 mp) 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030        3,000,000   30000 mp      800 planificată 

A8 
Proiect de amenajare a unui parc în cartierul Aviatori (str. Făgăraş)  (cca. 
10.000 mp) 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           350,000   10000 mp      600 planificată 

A9 
Proiect de amenajare a unei grădini în zona Letea 2 (Colegiul Tehnic 
Letea)  (cca. 6.000 mp) 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           120,000   6000 mp      400 planificată 

A10 
Proiect de amenajarea a unui parc pentru cartierul CFR (str. Tineretului) 
(cca. 10.000 mp) 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           350,000   10000 mp      700 planificată 

A11 Proiect de reconfigurare a spaţiilor interstiţiale din cartierul Bistriţa Lac  
(cca. 15.000 mp) 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030        2,500,000   15000 mp      200 planificată 

A12 Proiect de amenajare a unui parc în zona Izvoare (cca. 15.000 mp) 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           500,000   15000 mp      600 planificată 

A13 
Proiect de amenajare a unei grădini în zona Letea 1 (Colegiul Tehnic 
Letea) (cca. 2.000 mp) 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           300,000   2000 mp      300 planificată 

A14 Proiect de modernizare a parcului CFR (cca. 3.000 mp) 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           500,000   3000 mp      200 planificată 

A15 
Grădina Nordului - proiect de amenajare a unei grădini în zona Nordului 
(cca. 2.000 mp) 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           250,000   2000 mp      100 planificată 



PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ 2030 BACĂU 

 
32 

A16 Proiect complex de revitalizare a zonei din jurul Parcului Vasile Alecsandri  
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030           350,000   1000 mp      400 planificată 

A17 Amenajare parc Aviatori 1  
Primăria  Municipiului 
Bacău 

2019-2030             21,500   1100 mp      300 planificată 

A18 Amenajare parc Aviatori 2 
Primăria  Municipiului 
Bacău 

2019-2030             43,000   1100 mp      300 planificată 

A19 Proiect de revitalizare a parcului Gherăieşti  Primăria  Municipiului 
Bacău 

2019-2030                3,400   22400 mp      400 planificată 

A20 
Organizarea anuala a Zilelor Energiei, in vederea dezbaterii unor subiecte 
importante de eficientizare energetica locala prin atragerea cat mai 
multor parti interesate. 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2030                3,000  

 2 campanii/ 
an  

  
    planificată 

A21 Reabilitare si modernizare Insula de agrement 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2015-2019      12,000,000  

 60000 mp 
spatii verzi  

  
    in curs de 

realizare 

A23 
Atragerea de investitori noi, prin promovarea locala, utilizand diferite 
instrumente de informare, conferinte pe diferite teme, organizate anual 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025                2,000  

    
    planificată 

A24 

Promovarea instalării de panouri solare pentru asigurarea apei calde 
menajere la casele care au orientare sudică, cu un ritm de 2,5%/an din 
totalul clădirilor cu expunere sudică din Municipiul Bacău 

Primăria  Municipiului 
Bacău in colaborare cu 
APM Bacău 2019-2030                2,000  

 2 campanii/ 
an  

  

    planificată 

A25 

Utilizarea de caiete de sarcini pentru achiziții de lucrări publice cu 
prevederi "verzi" privind: transportul materialelor, organizarea de 
șantier, economia de energie, utilizarea de materiale non-agresive cu 
mediu, modul de eliminare a deșeurilor 

Primăria  Municipiului 
Bacău 

permanent 

      

    planificată 

A26 
Realizarea viitorului PUG cu tratarea distincta a sustenabilității 
energetice 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2025             15,000   1 document  

  
    planificată 

A27 
Emitere autorizații de construcție numai pentru documentatia de 
execuție a clădirilor noi care au calculată prin proiect performanță 
energetică (cf. Lege 372/2005) 

Primăria  Municipiului 
Bacău permanent 

      
    planificată 

A28 
Elaborarea Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice (PIEE) 
conform cerintelor ANRE. 

Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2020 

      
    planificată 

A29 Numirea unui manager energetic conform Legii 121/2014 
Primăria  Municipiului 
Bacău 2019-2020 

      
    planificată 

  Total alte acțiuni     23,231,650   0 0 8,304   

  Total general     439,628,450   636,832 15,500 178,078   
 


