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Raport de Activitate pentru anul 2017
Agenţia de Dezvoltare Locală (ADL) Bacău
Sinteză
Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău este instituţie publică de interes local, cu personalitate
juridică proprie, ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Obiectul de activitate al ADL Bacău îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe,
activităţi profesionale, ce contribuie la dezvoltarea economico-socială a Municipiului Bacău.
Principalele activităţi desfăşurate şi/sau obiective atinse de ADL Bacău, conform Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare (ROF) aprobat de Consiliul Local al Municipiului Bacău, sunt:
1. Iniţierea de programe care să asigure soluţionarea unor probleme economico-sociale în
interesul colectivităţilor locale;
2. Elaborarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a municipiului şi
de îmbunătăţire a infrastructurii publice şi identificarea căilor şi mijloacelor pentru realizarea
acestora;
3. Sprijinirea procesului de implementare a programelor de dezvoltare a comunităţii locale;
4. Sprijinirea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinzătorilor persoane fizice;
5. Stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin;
6. Promovarea imaginii şi a oportunităţilor de afaceri şi cooperare la nivel local şi identificarea
surselor pentru valorificarea potenţialului economic local;
7. Stimularea creării şi implementării mecanismelor parteneriatului public-privat;
8. ADL - interfaţă între Administraţia Publică Locală şi sectorul privat.
Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău este un promotor al administraţiei şi comunităţii locale,
elaborează proiecte, studii, lucrări de specialitate, prestări de servicii şi alte activităţi specifice
pentru terţe persoane juridice, conform obiectivelor sale şi Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare.
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Agenţia de Dezvoltare Locală (ADL) Bacău a fost înfiinţată la data de 1 noiembrie 2005, conform
HCL nr. 272 din 29.09.2005, iar activitatea organizaţiei a demarat de la 1 ianuarie 2006, conform
Dispoziţiei privind aducerea la îndeplinire a HCL 323 din 30.11.2005.

Principalele activităţi ale instituţiei, derulate în conformitate cu ROF
 Implementarea/inițierea de proiecte prin care sunt atrase în mod direct investiţii şi servicii;
 Iniţierea de parteneriate, proiecte şi programe, menite să vină în sprijinul comunităţii
băcăuane;
 Activităţi de promovare a oraşului, la nivel regional, naţional şi internaţional;
 Organizarea celei de-a XVI-a ediţii a „Săptămânii Europene a Mobilităţii” (European
Mobility Week), în Municipiul Bacău, sub deviza „Mobilitate nepoluantă, partajată și
inteligentă. ”;
 Activităţi de evaluare şi consultanţă pentru 5 proiecte cu finanţare nerambursabilă de la
Consiliul Local Bacău, prin Legea 350/2005 – Comisia Sport -valoare finanţată totală de
2.350.000 lei; 3 proiecte - Comisia Cultură.;
 Dezvoltarea de idei de proiecte în colaborare cu Primăria Municipiului Bacău pentru
accesarea Instrumentelor Structurale, respectiv a fondurilor europene post-aderare, pentru
finanţarea unor nevoi prioritare ale comunităţii;
 Participarea angajaţilor ADL la conferinţe, seminarii, cursuri de instruire şi de pregătire
profesională, dezbateri publice de interes local;
 Colaborări cu Autorităţi de Management şi Organismele Intermediare, pentru proiectele cu
finanţare europeană implementate;
 Participarea a doi angajaţi ai ADL în echipa de procesare a cererilor privind acordarea
ajutoarelor de încalzire pentru iarna 2017-2018, conform OUG nr.70/2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.G nr. 778/2013. Au fost verificate şi procesate în format
electronic peste 5.000 de cereri;
 Gestionarea a 3 platforme web: adlbacau.ro, laculbacau.info, turismcultural.ro

Implementarea/inițierea de proiecte
Proiecte cu finanțare externă:
“E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea
marginalizată din Municipiul Bacău”, depus în cadrul POCU, AP. 5/PI 9.vi/OS
5.1, “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - un
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proiect căștigat pentru
Municipiul Bacău

dezvoltarea

comunităților

marginalizate

din

Obiectivul general al proiectului “E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare
Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău” este implementarea în
municipiul Bacău a noului instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia
Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, acela de Dezvoltare Locală plasată
sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii
sociale, în zonele urbane marginalizate (ZUM) de la nivelul municipiului, prin stimularea
implicării comunităţilor în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și
implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală.
Abordarea participativă de tip DRLC vizează mobilizarea şi implicarea comunităţilor
dezavantajate şi a actorilor locali în procesul de elaborare şi de implementare a strategiilor
locale integrate, favorabile incluziunii, în concordanţă cu Strategia Europa 2020.
Scopul proiectului:


Constituirea Grupului de Acţiune Locală (GAL) la nivelul municipiului Bacău și
elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL).
Obiectivele specifice ale proiectului:










OS 1 - Creșterea implicării populației din zonele marginalizate ale Municipiului Bacău în
soluționarea problemelor locale prin înființarea unui GAL pentru reprezentarea intereselor,
derularea de acțiuni de delimitarea a zonei/zonelor urbane marginalizate, activități de
animare și facilitare.
OS 2 – Îmbunătățirea competențelor membrilor/personalului GAL în domeniile relevante
pentru SDL/DLRC – în acord cu nevoile de dezvoltare identificate în SDL
OS 3 – Realizarea unei cercetări de teren la nivelul zonelor distincte incluse in teritoriu din
cadrul municipiului Bacău, cu accent pe ZUM, în urma căreia se va elabora analiza
nevoilor și problemelor populației din teritoriul SDL.
OS 4 – Animarea și mobilizarea comunității vizate de SDL, prin intermediul unor
instrumente inovative și acțiuni complexe implementate pe raza teritoriilor delimitate din
cadrul municipiului Bacău.
OS 5 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate din municipiul Bacău prin elaborarea unei SDL și a listei
indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de
dezvoltare locală.
Activități desfășurate:
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- Înființarea noului GAL conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 20142020 - GAL IDD Bacău.
- Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane
marginalizate.
- Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL
- Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse
obiectivele strategiei de dezvoltare locală.
Principalele rezultate obținute:

- 1 Grup de Acțiune Locală înființat
- 1 Adunare Generală GAL realizată
- 1 Comitet Director GAL creat
- 1 regulament de funcționare GAL întocmit
- 1 procedură de prevenire a riscului de apariție a conflictului de interese în interiorul GALului. realizată
- 1 manager GAL angajat (expert dezvoltare GAL)
- 1 asistent administrativ GAL angajat (expert operațional GAL)
- 5 persoane (membri GAL) absolvente ale unui curs de dezvoltare a competențelor pentru
a demara și gestiona procese de dezvoltare la nivel local
- 1 instrument inovativ aplicat - Metoda PhotoVoice
- 1 sondaj privind monitorizarea și evaluarea activităților în rândul populației realizat aplicat la 52 de copii şi părinţii acestora
- 1 plan cu delimitarea teritoriului SDL întocmit
- 1 metodologie de cercetare și eșantionare realizată
- 1 cercetare în teren realizată
- 6 focus-grupuri organizate, a câte 15 persoane fiecare
- 1 focus-grup cu 20 reprezentanți instituționali și specialiști de la nivel local
- 1 studiu de referință realizat
- 1 bază de microdate primare
- 1 analiză-diagnostic a nevoilor și problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, în
special ZUM.

Elaborare Cerere de Finanțare și implementare proiect : Sprijinirea
Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței și
calității, depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă
2016-2020 (POCA), CP4/2017 „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice
locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin
dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de
acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități
și instituții publice 2016-2020”
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Obiectivul general al proiectului ( în curs de derulare ):


introducerea/extinderea de sisteme, instrumente și procese de managementul calității și
performanței, precum ISO 9001:2015 și CAF, la nivelul Municipiului Bacău, a serviciilor
descentralizate și subordonate, prin îmbunătățirea durabilă a eficacității managementului la
nivel local, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și expertiză pentru
funcționarii publici din cadrul Primăriei. Pregătirea corespunzătoare a grupului țintă va
sprjini activitățile de dezvoltare și de susținere a unui management performant, prin
dezvoltarea practicilor de management și prin consolidarea unei capacități susținute de
formare pentru administrația publică din Municipiul Bacău.
Obiectivele specifice ale proiectului:







Extinderea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului
Bacău, serviciilor descentralizate si subordonate.
Introducerea și implementarea unui sistem de management al calității și performanței CAF
la nivelul Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate
Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor a 50 de persoane din personalul Municipiului Bacău,
serviciilor descentralizate și subordonate, pentru asigurarea managementului calității și
performanței la nivel local.
Activitățile proiectului se vor derula pentru un grup țintă compus din 68 de persoane,
personal din autoritățile și instituțiile publice locale, respectiv personal de conducere și de
execuție din cadrul instituției publice a Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și
subordonate, precum și aleși locali (ex. consilieri locali, primar, viceprimar, etc.). Liderul va
identifica și selecta grupul țintă pentru activitățile proiectului, în funcție de necesitățile reale
ale acestora si de implicarea directă în consolidarea, implementarea și susținerea unui
management al calității și performanței.

Elaborare Cerere de Finanțare și depunere proiect POCA/125/2/2 (CP1/2017)
„Drumul anticoruptie: echilibru si integritate in Municipiul Bacău” SMIS
118802, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în
cadrul autorităților și instituțiilor publice




Principalele activități eligibile ale proiectului vor fi realizate în conformitate cu acțiunile
prevăzute în Ghidul Solicitantului CP1/2017, după cum urmează:
capacitatea administrativă de a preveni și a reduce corupția;
sprijinirea dezvoltării și implementării de mecanisme care să faciliteze punerea în aplicare
a cadrului legal în domeniul eticii și integrității (ghiduri, manuale de bune practici, colecții de
cazuri de testare, standarde de etică și integritate etc.);
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măsuri de sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislația
națională ;
dezvoltarea capacității analitice de a efectua activități de evaluare a riscurilor pe planuri
sectoriale de acțiune de combatere a corupției;
elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și
între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor
anticorupție;
elaborarea de ghiduri de bune practici privind combaterea corupției, prevenirea conflictelor
de interese;
creșterea gradului de conștientizare publică și campanii de educație anticorupție;
educație anticorupție;
creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul din autoritățile și instituțiile
publice (prin intermediul unor programe specifice de formare profesională);
cursuri de formare privind etica și integritatea care se adresează în special personalului din
autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, consilierii de etică, persoanele alese prin vot,
personal de conducere).
Derularea activităților care fac obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat vor respecta
prevederile Ghidului Beneficiarului Programul Operațional Capacitate Administrativă
CCI2014RO05SFOP001 (Decembrie 2016) și Ghidul Solicitantului Cererea de proiecte
POCA/125/2/2 (CP1/2017) „Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul
autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai putin dezvoltate”, Obiectivul
Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor
publice.

Elaborare Cerere de Finanțare și depunere proiect “Introducerea unui sistem
modern de management pentru optimizarea investiților din Municipiul Bacău,
SMIS 119752 . POCA/209/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în
concordanță cu SCAP/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în
concordanță cu SCAP
Principalele activități eligibile ale proiectului vor fi realizate în conformitate cu acțiunile
prevăzute în Ghidul Solicitantului.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este implementarea unui
sistem unitar pentru managementul investițiilor la nivelul Municipiului Bacău, care
va
asigura optimizarea proceselor de lucru și creșterea calității serviciilor prestate pentru
cetățeni și mediul de afaceri.
Unele dintre cele mai importante atributii ale unui UAT sunt reprezentate de eficienta
gestionare a fondurilor publice și realizarea investițiilor de interes local. Prin acest proiect
6

________________________________________________________________________________
Municipiul Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 6, cod 600017, Tel /Fax: 0234/512726,
email: office@adlbacau.ro, website: www.adlbacau.ro

se are în vedere introducerea sistemului de management al calității pentru asigurarea
managementului investiților și a unui instrument IT, suport pentru implementarea și
monitorizarea sistemului de management al calității implementat. Implementarea sistemului
de management al calității pentru gestionarea investițiilor publice va conduce la extinderea
sistemului general de management al calității la nivelul Municipiului Bacău. Sistemul
general de management se va implementa prin intermediul unui alt proiect elaborat de
Municipiul Bacau și aprobat de Autoritatea de Management, ce urmează a fi contractat în
perioada urmatoare. Prin implementarea proiectului va fi susținută eficientizarea cheltuirii
fondurilor publice prin proceduri de implementare clare, un sistem informatic suport, care
vor susține procesele decizionale coerente și transparente. De altfel, reducerea birocrației,
creșterea gradului de transparență și profesionalizare a administrației, precum și
eficientizarea cheltuirii fondurilor publice continuă să fie obiective majore pentru
administrația publică din România, inclusiv pentru Municipiul Bacau.
Obiectivul proiectului este in concordanță cu obiectivul specific 2.1 al POCA "Introducerea
de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele
orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP". În cadrul SCAP se menționează, la
obiectivul II.5 necesitatea îmbunătățirii proceselor interne la nivelul instituțiilor publice.
Pentru îmbunățirea proceselor interne, ce vizează procese orientate către beneficiari, este
necesară atât adoptarea de proceduri, pentru asigurarea unoi abordări unitare de către
toate persoanele implicate, cât și introducerea de instrumente moderne de lucru suport
pentru asigurarea managementului calității, ce asigura totodată creșterea eficienței și
performanței. Implementarea acestui proiect va avea ca efect îmbunătățirea proceselor
interne ale instituției, contribuind la atingerea obiectivului II.5 din SCAP.
Implementarea sistemului calității pentru managementul investițiilor și a instrumentului IT
suport vor contribui și la atingerea obiectivului specific "II.6: Calitate, cer-cetare și inovare
în administrația publică" din SCAP, prin modernizarea și eficientizarea investițiilor la nivelul
Municipiului Bacau, cu efecte pozitive pe termen lung asupra gradului de satisfacție a
cetățeanului.
Implementarea proiectului va contribui și la atingerea obiectivului II.6.1. Promovarea
bunelor practici și a inovării în administrația publică și încurajarea schimbului de experiență
și a networking-ului între instituțiile și autoritățile publice din SCAP, putând reprezenta o
bună practică de management eficient al investițiilor publice, ce ar putea fi preluat și de
către alte instituții.
Prin implementarea managementului calității pentru managementul investițiilor și a
instrumentului IT conex se va realiza un mai bun management al resurselor materiale ale
institutiei, existând o evidență clară asupra momentului achiziționării și punerii în funcțiune,
putându-se determina automat durata perioadelor de garanție și intervențiile asupra
obiectivelor pentru perioada de garanție.

Obiectivele specifice ale proiectului:
 Elaborarea procedurilor de lucru pentru managementul calitatii si performantei proiectelor
de investitii, care sa permita asigurarea unei abordari unitare si eficiente a tuturor
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proceselor aferente implementarii proiectelor de investitii si integrarea acestora in sistemul
general de management al calitatii.
 Implementarea unui sistem informatic suport, de management al investitiilor
 Extinderea cunoștințelor și abilităților personalului din Municipiul Bacau pentru aplicarea
sistemului calitatii si utilizarea sistemului informatic pentru asigurarea eficienta a
managementului investițiilor.

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


















Sursa de finanțare a proiectului: INTERREG EUROPE – apel 2016.
Acțiune: Mediul înconjurător și utilizarea eficientă a resurselor – Îmbunătățirea politicilor
privind patrimoniul natural și cultural.
Instrument de politică vizat în cadrul proiectului: POR 2014-2020 Axa prioritară 5 Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural .
Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural.
Beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (România)
Municipiul Bacău prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău face parte din Grupul
Regional de Stakeholderi creat în cadrul proiectului, alături de celelalte municipalități din
Regiunea Nord-Est.
Scopul proiectului
schimbul de experiență privind politicile de patrimoniu cultural în mediul urban, prin vizite
de studiu și la fața locului în țările de reședință ale partenerilor proiectului
identificarea de bune practici și metode inovatoare pentru gestionarea și utilizarea
patrimoniului
Obiective
Îmbunătățirea, definirea și aplicarea instrumentelor de politică care abordează patrimoniul
cultural din zona urbană;
Introducerea conceptelor de durabilitate și a proceselor participative în centrul politicilor
urbane;
Îmbunătățirea destinației și gestionării fondurilor publice;
Îmbunătățirea viziunii asupra metropolelor și a orașelor, precum și a patrimoniului lor
istoric.
Activitățile proiectului
Definirea metodei pentru schimbul de experiență;
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Analiza comparativă transnațională a celor mai bune practici;



Stabilirea Grupului Stakeholder-ilor (cel puțin 8);



Reuniuni de schimburi interregionale și vizite de studiu;



Întâlniri ale membrilor consorțiului;



Strategia de comunicare a proiectului;



Evenimente de informare și sensibilizare;



Dezvoltarea, definirea și consolidarea Planurilor de Acțiune;



Diseminare.

Proiect PUSH & PULL - “Parking management and incentives as successful
and proven strategies for energy-efficient urban transport" (Managementul
locurilor de parcare și implementarea unor strategii de succes pentru
creșterea eficienţei energetice în transportul urban)
Acest proiect, încheiat în februarie 2017, are ca scop îmbunătăţirea mobilităţii din oraşele
europene prin intermediul managementului spaţiului de parcare. Proiectul combină măsuri ale
managementului spaţiilor de parcare cu cele ale managementului mobilităţii. Programul este
administrat de Agenţia Executivă pentru Energie Inteligentă în temeiul autorităţii delegate de către
Comisia Europeană. Bugetul total al Municipiului Bacău în cadrul acestui proiect a fost de
25.931,33 euro, din care finanțarea comunitară acoperă 75% din valoarea eligibilă respectiv
19.448,50 euro, iar contribuția municipiului Bacău este de 6.482,83 euro.
Managementul acestui proiect a fost asigurat de către Agenția de Dezvoltare Locală .
- A fost elaborat planul de management și de evaluare a măsurilor PUSH&PULL pentru
municipiul Bacău;
- Experți din cadrul UIP Bacău au participat la întâlnirile partenerilor;
- Au fost organizate 2 ediții ale Săptămânii Europene a Mobilității, eveniment promovat la
Comisia Europeană, Municipiul Bacău fiind nominalizat între primele 10 orașe din Europa,
pentru Campania de promovare a acestui eveniment.

CITY HACKATHON


ADL Bacău a atras în Municipiul Bacău un proiect prin intermediul Centrului de Dezvoltare
Urbană și Teritorială, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovarea Civică.
Acest proiect este CITY HACKATHON unde tinerii din Bacău au realizat diverse aplicații
software mobile necesare municipalității Bacău în spiritul integrării si dezvoltării conceptului
de SmartCity. În aula Universității Bacău a avut loc etapa finală a evenimentului City
Hackathon Bacău 2017, desfășurat în perioada 23-29 noiembrie 2017, respectiv jurizarea
concursului de proiecte. Echipa #Aperture Science de la Colegiul Național “Gheorghe

9

________________________________________________________________________________
Municipiul Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 6, cod 600017, Tel /Fax: 0234/512726,
email: office@adlbacau.ro, website: www.adlbacau.ro

Vrănceanu”a câștigat primul loc pentru soluția dezvoltată - o aplicație mobilă prin care
cetațenii pot raporta probleme din comunitate și care, folosind algoritmi de sortare și un
sistem de voting, vor fi transmise către un dispecerat pentru a fi evaluate.

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




Elaborarea proiectului pe URBACT III pentru crearea unei rețele de transfer de bune
practici cu Universitate BARNSLEY din Regatul Unit, pentru crearea conceptului de
DIGITAL MEDIA CENTER. Este un proiect european cu perioada lungă de implementare 24 luni, urmând ca activitățile principale să înceapă spre sfârșitul anului 2018.
Elaborarea și redactarea proiectului DIGITAL CITIES CHALLENGE prin intermediul căruia
Agenția de Dezvoltare Locală Bacău dorește accesarea de fonduri europene pentru
transformarea municipiului Bacău într-un oraș european digitalizat. Elaborarea proiectului
s-a materializat în decursul lunii noiembrie 2017, iar evaluarea finală este în februarie
2018.

Proiecte cu finanţare locală
Finalizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău, 2014-2020
conform STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ
Prin actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău conform SIDU se
urmărește adaptarea acesteia la condițiile actuale ținând cont de modificările survenite, la nivelul
Municipiului Bacău, la nivelul regiunii Nord-Est și a întregii țări, în ultima perioadă în toate
domeniile de activitate: economic, social, cultural, etc. În același timp trebuie actualizate și datele
statistice în conformitate cu cele rezultate în urma recensământului din 2011.
Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect au fost în linii mari următoarele:
 prezentarea datelor statistice și a analizelor relevante pentru definirea contextului
urban și a provocărilor cu care acesta se confruntă, cu trimitere obligatorie la cele
cinci provocări specificate în art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013: provocări
economice, sociale, climatice, demografice și de mediu;
 prezentarea strategiilor și politicilor sectoriale existente, relevante (la nivel local,
regional și național) pe care se bazează elaborarea SIDU (Planul de Mobilitate
Urbana Durabila - PMUD);
 identificarea și analizarea nevoilor și a problemelor, precum și a opțiunilor pentru
soluțiile aferente acestora;
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 analiza SWOT - analiza integrată a rezultatelor obținute prin diagnosticarea situației
existente și a tendințelor dezvoltării;
 prezentarea pe scurt a contextului instituțional – rolurile și responsabilitățile
diferitelor structuri la nivel urban/regional/naţional;
 realizarea planului de acțiune pentru implementarea SIDU, în care s-au stabilit
activitățile, resursele necesare pentru a implementa strategia, direcțiile/
departamentele și/sau persoanele responsabile pentru implementarea,
monitorizarea și evaluarea SIDU;
 definirea indicatorilor cuantificabili (în măsura în care este posibil), relevanţi pentru a
monitoriza și evalua SIDU pe parcursul orizontului de implementare.

În activitatea de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău 2014-2020
au fost implicați angajații ADL Bacău, aceasta fiind definitivată în anul 2017.

Finalizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilǎ (PMUD) pentru Municipiul
Bacău
PMUD realizat pentru UAT Municipiul Bacău este un document strategic menit să planifice în mod
durabil satisfacerea nevoilor de mobilitate ale oamenilor și sectorului economic din oraș și din
împrejurimile acestora pentru o dezvoltare socio-economică armonioasă şi o mai bună calitate a
vieții în prezent și în viitor. Acest document strategic valorifică practicile de planificare existente
pentru toate modalitățile de transport pentru persoane şi mărfuri și ține seama de principiile
integrării, eficienţei socio-economice, participării și evaluării.
PMUD are la bază o viziune pe termen lung pentru dezvoltarea transportului și a mobilității
în municipiul Bacău și va cuprinde toate tipurile și formele de transport: public și privat, pasageri și
marfă, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare.
PMUD propune o viziune strategică care să ofere o descriere calitativă a viitorului urban dorit și să
definească obiective concrete, măsurabile, ținte bine gândite, toate înglobate într-o strategie
generală de dezvoltare durabilă.
PMUD cuprinde o evaluare a costurilor și beneficiilor transportului, incluzându-le și pe cele
ce nu pot fi cu ușurință măsurate sau evaluate cum sunt cele referitoare la emisiile de noxe sau
impactul asupra calității aerului, soluțiile propuse urmărind obținerea unui impact maxim al
resurselor utilizate.





PMUD are ca scop crearea şi exploatarea unui sistem de transport urban durabil prin urmărirea cel
puțin a următoarelor obiective:
asigurarea accesibilității la sistemul de transport public şi privat pentru toţi cetăţenii;
îmbunătățirea siguranței și securității în mijloacele de transport precum şi reducerea numărului de
accidente;
reducerea poluării aerului și a poluării fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului
de energie;
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optimizarea transportului de persoane și bunuri prin îmbunătățirea eficienței și a eficacității
costurilor;
creşterea atractivității și îmbunătățirea calității mediului și a amenajării spaţiilor urbane;
creşterea rezilienței rețelelor de transport public existente la condițiile meteorologice extreme și la
evenimente naturale, în concordanță cu politicile UE de adaptare la schimbările climatice.
dezvoltarea mijloacelor de transport non-motorizate şi a reţelelor intermodale de transport.
PMUD a fost elaborat în concordanță cu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a
Municipiului Bacău.În activitatea de elaborare a PMUD au fost implicați angajații ADL Bacău,
aceasta fiind definitivată în anul 2017. Consultantul extern implicat în elaborarea acestui
document important este SEARCH CORPORATION.

„Sistem informatic integrat pentru managementul interacțiunii cu cetățenii și
gestiunea incidentelor care afectează domeniul public al municipiului Bacău”
În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 referitor la finanțele
publice locale, s-a propus și aprobat proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico
economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem informatic integrat
pentru managementul interacțiunii cu cetățenii și gestiunea incidentelor care afectează
domeniul public al Municipiului Bacău”.
Context:
Într-o perioadă în care municipalitățile investesc în tehnologie ca o măsură de creștere a
calității vieții, urmărind viziunea transformării în orașe inteligente (Smart Cities), Municipiul Bacău
are de recuperat o lungă perioadă în care investițiile sale în IT au stagnat. Sesizând această
oportunitate, municipiul Bacău a derulat în perioada ianuarie-aprilie 2017 un proiect de realizare a
unei Strategii de informatizare a instituțiilor administrației locale din cadrul municipiului.
Proiectul propus include implementarea și operaționalizarea unui sistem informatic integrat
cu următoarele componente logice:
 Subsistem registratură, management documente și arhivare electronică
 Subsistem CRM (managementul relației cu cetățenii)
 Subsistem Dispecerat
 Subsistem management activitate la ghișeu și cozi de așteptare
Având în vedere dorința de a avea un sistem informatic care să gestioneze în mod unitar
atât interacțiunile la ghișeu (bazate pe documente), cât și pe cele telefonice (prin dispecerat),
astfel încât toate interacțiunile cu cetățenii să se regăsească într-o singură bază de date, iar
fluxurile de activități și cele de documente să fie tratate în mod unitar, s-a solicitat prin tema de
proiectare realizarea unui sistem informatic integrat, conform recomandărilor Strategiei de
Informatizare a municipului Bacău.
În prezent, din cele 4 subsisteme logice identificate mai sus, unul (registratură,
management documente și arhivare electronică) este implementat în cadrul Primăriei Bacău, dar
este operaționalizat doar parțial.
Prin realizarea investiției propuse se urmărește atingerea următoarelor obiective:
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Crearea unui punct de registratură informatizată în cadrul sediului central al Primăriei
Bacău, integrat într-un flux de circulație electronică a documentelor în toate
compartimentele Primăriei.
Crearea unui punct de scanare a documentelor în cadrul sediului central al Primăriei
Bacău, care să permită digitalizarea tuturor documentelor care pătrund în Primărie și
transmiterea lor către sistemul de management al documentelor în vederea introducerii lor
în fluxul de tratare electronică.
Implementarea unei platforme integrate de management electronic al documentelor și al
fluxurilor de activități la nivelul tuturor angajaților Primăriei Bacău, care să permită acestora
alocarea, preluarea, transmiterea și finalizarea sarcinilor de lucru care implică rezolvarea
unor dosare care inclus documente primite sau elaborate.
Integrarea fluxurilor electronice de documente cu fluxurile electronice de rezolvare a unor
solicitări/petiții care nu au la bază documente transmise în formă scrisă, ci comunicări
electronice sau verbale, inclusiv telefonice, sau observarea unor incidente de către
personalul propriu al Primăriei.
Obținerea unor funcționalități de gestiune electronică a dosarelor de instanță (evidență
documente, termene, cauze, părți, stare etc.)
Obținerea unor funcționalități de creare și de gestiune a documentelor specifice de
urbanism
Crearea unui punct de Registratură și a unui centru de scanare a documentelor în cadrul
Serviciului de Taxe și Impozite Locale, integrat cu restul platformei de management al
documentelor și fluxurilor de activități.
Dotarea tehnică a unui nou Centru de Informare pentru Cetățeni localizat în actualul sediu
al Serviciului de Stare Civilă din Str. N. Titulescu nr.3, care va include 10 birouri de relații cu
cetățenii specializate pe diferite arii de interes, precum și un centru de scanare a
documentelor depuse de cetățeni, pentru includerea acestora în fluxurile electronice de
tratare care vor fi gestionate de către personalul Primăriei aflat în celelalte sedii din oraș.
Centrul de Informare pentru Cetățeni va utiliza un sistem electronic automat de programare
la ghișeu și de gestiune a cozilor de așteptare.
Dotarea tehnică a unui Dispecerat pentru servicii municipale integrate, care va fi amenajat
în cadrul Centrului de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”, în cadrul căruia se vor prelua
telefonic orice tip de solicitări de informații, solicitări de servicii sau sesizări cu privire la
aspecte care privesc domeniul public sau serviciile oferite de instituțiile din subordinea
Primăriei și Consiliului Local Bacău.
Implementarea unui subsistem informatic software specializat pentru activitatea de
Dispecerat, care să permită înregistrarea, identificarea, alocarea spre rezolvare, urmărirea
stadiului de rezolvare și a criteriilor de calitate pentru solicitările de sprijin primite telefonic
sau electronic.
Integrarea subsistemului software de dispecerat cu subsistemul de management al
documentelor și fluxurilor de activități, pentru o gestiune unitară a tuturor interacțiunilor cu
cetățenii, indiferent de modalitatea de realizare a interacțiunii (email, portal web, ghișeu,
telefonic).
Integrarea subsistemului software de dispecerat cu subsistemul GIS existent, pentru
preluarea hărții GIS a orașului, a nomenclatorului de artere și numere poștale, în vederea
amplasării pe hartă a incidentelor semnalate de către cetățeni sau de către personalul
Primăriei.
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Publicarea în portalul web al Primăriei a unei hărți a incidentelor, care să permită
identificarea acestora și vizualizarea caracteristicilor.
Crearea unei baze de date unice cu cetățeni și date de identificare și de contact, care
să fie utilizată atât de subsistemul de registratură, cât și de cel al dispeceratului, dar
să poată fi utilizată și de către alte subsisteme informatice ale Primăriei (de exemplu
sistemul informatic pentru gestiunea taxelor și a impozitelor locale sau cel pentru
gestiunea activităților de asistență socială), astfel încât să se gestioneze identități
unice ale cetățenilor în toate aceste subsisteme informatice și să fie astfel posibilă
vizualizarea centralizată a tuturor interacțiunilor între cetățean și Primăriei, indiferent
de serviciul care gestionează o anumită interacțiune și de subsistemul informatic
utilizat pentru înregistrarea respectivei interacțiuni.

Reprezentare la nivel național și internațional


INFODAY – un nou început în URBACT III

În data de 26 ianuarie 2017 a avut loc la București evenimentul “INFODAY - Apel pentru bune
practici”- prima fază a apelului pentru Rețele de Transfer din cadrul Programului de
cooperare URBACT III, organizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice
și Fondurilor Europene.
Scopul întâlnirii a fost împărtășirea experienței şi a exemplelor de bună practică, astfel încât
orașele care doresc să înceapă derularea unor proiecte să poată beneficia de ceea ce s-a
implementat deja cu succes. Cheia transferului de bune practici poate deschide poarta succesului
astfel : „Înțelege, adaptează, reutilizează!” - pare să sugereze motto-ul întâlnirii.
Din partea Ministerului au participat Camelia COPORAN, șefa Autorității Naționale pentru
Programul de cooperare URBACT III, Magdalena VOINEA, adjunct al ANPCU și Irina PANAIT,
Autoritate Națională & Punct Național URBACT III. Municipiul Bacău a fost reprezentat de 2
angajați ai ADL Bacău care s-au alăturat celorlalţi reprezentanți ai unităţilor administrativ
teritoriale, cum ar fi primăriile din Alba-Iulia, Bistrița și Suceava.
S-a pornit de la premiza că toate orașele europene se confruntă în linii mari cu aceleași
probleme care sunt legate de sărăcie, de excluziune socială, de aspecte legate de mediul
înconjurător și poluare, de lipsa locurilor de muncă, de alimentație, etc. Prin urmare, reprezentanții
MDRAPFE au început cu prezentarea unor exemple de transfer de bune practici la nivel european.
Astfel, participanții au aflat despre proiectul Diet for Green Plant, din cadrul rețelelor-pilot. Orașul
Södertälje din Suedia a implementat în cadrul acestui proiect o dietă specială în cantinele publice,
bazată pe alimente produse la nivel local, cu alimente organice în proporție de minim 57%. S-a
vizat astfel evitarea risipei (o problemă acută la nivel global) și, mai ales, încurajarea producătorilor
agricoli locali. Ca exemplu de bună practică, acest proiect a fost preluat de către primăria localității
Mollet del Vallès din Spania.
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După prezentarea calendarului și a modalităților de aplicare, de către reprezentanții MDRAPFE,
a venit rândul primăriilor din Alba-Iulia, Bistrița și Suceava să împărtășească din experiența lor și
să descrie în detaliu proiectele pe care le-au derulat sau care sunt în curs de implementare.



Mai multă transparență în administrația publică

Vineri, 31 martie 2017, a avut loc în sala „Transilvania” din Palatul Victoria conferința națională de
lansare a proiectului SIPOCA 35, „Guvernare transparentă, deschisă și participativă standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”. La eveniment au participat reprezentanți ai
administrației publice centrale și locale, respectiv ministere, prefecturi și primării din toată țara.
Municipiul Bacău a fost reprezentat la această întâlnire de Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.
Societatea civilă a fost, de asemenea, reprezentată de membrii unor organizații nonguvernamentale.
Scopul proiectului, potrivit celor afirmate de Steluța Bulăceanu, managerul public al autorității
de management AMPOCA, constă în „creșterea gradului de transparență a actului de guvenare la
nivel central și local”. Astfel, principalele obiective asumate ale acestui proiect sunt:
1. creșterea capacității instituțiilor publice de a asigura părților interesate un nivel ridicat de acces
la informații de interes public.
2. îmbunătățirea gradului de participare publică și de armonizare a procesului de consultare pentru
asigurarea transparenței decizionale.
Beneficiarul proiectului este Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social iar cei doi parteneri
sunt Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Afacerilor Interne.
Pe lângă managerul public al AMPOCA, Steluța Bulăceanu, au mai luat cuvântul Mihai
Drăgulescu, coordonatorul proiectului și reprezentanți ai administrației publice centrale: Gabriel
Petrea, Ministrul Consultării Publice și Dialogului Social, Mihai Busuioc de la Secretariatul General
al Guvernului, Mircea Irimie, secretar de stat în MCPDS și Radu Puchiu, secretar de stat la SGG.
Mai concret, din punct de vedere al cifrelor, proiectul va dura 15 luni începând cu luna octombrie
2016 și dispune de un buget în valoare totală de 1.540.205,40 lei, din care 84,032% din Fondul
Social European, restul reprezentând contribuția aplicantului și a partenerilor.
Ultima parte a conferinței a fost rezervată intervențiilor din partea participanților care și-au
exprimat punctele de vedere cu privire la oportunitatea acestui proiect, cu privire la speranțele pe
care le au sau la aspectele pentru care au anumite rezerve sau un anumit grad de scepticism. Au
fost prezentate probleme concrete întâmpinate de către reprezentanții primăriilor sai ai ONG-urilor
cu privire la aspecte care țin de transparența în sistemul public și de participarea publică la
procesul decizional.


Participare la conferința CONSTRUIND FUNDAȚIA PENTRU VIITOAREA MOBILITATE ÎN
EUROPA, organizată de European Integrated Projects la București, în perioada 5-6
Septembrie 2017. Participanții au avut oportunitatea de a vedea și documenta exemple de
bune practici, statisticile și indicatorii folosiți de municipalitățile europene prezente pentru a
accelera planurile de mobilitate. Astfel municipalitatea Bacău este pregătită pentru
implementarea corectă a PMUD și SIDU prin elaborarea corectă a SF-urilor necesare, în
cooperare cu consultanții de specialitate, precum și a proiectelor tehnice aferente.
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Conferința MOLOC- INTERREG - 27 septembrie 2017 - Suceava unde au participat
reprezentanți și experți din partea orașelor partenere : Lille , Torino , Katowice , Hamburg .
S-au prezentat obiectivele și rezultatele proiectului, modul de organizare a grupului de
lucru, situația actuală privind eficiența energetică la nivel urban, idei și soluții identificate la
nivel european privind reducerea emisiilor de CO2.



Participare la BUCUREȘTI la conferința URBACT III - Apelul pentru Retele de Transfer,
Bucuresti, 26 octombrie 2017. Rețelele de Transfer reprezintă unul dintre cele trei tipuri de
rețele dezvoltate în cadrul URBACT III, alături de Rețelele pentru Planificarea Acțiunilor și
Rețelele de Implementare. Rețelele de Transfer se concentrează pe adaptarea şi transferul
Bunelor Practici descoperite la nivelul orașelor europene. Aceste rețele vor fi conduse de
către orașele care au primit titlul de Bună Practică URBACT.



Participare la conferința CONNECT NORD-EST pe tema mobilității urbane și eficiente
energetic și a dezvoltării conceptului de SMART CITY . ADL Bacău a semnat un
parteneriat cu ARSCM din București (Asociația Română de SmartCity și Mobilitate).



Participare la întâlnirea organizată în Bacău de Asociația Municipiilor din România ce a
avut ca temă programele de finanțare adresate autorităților publice locale, scopul fiind cel
de a identifica soluții la problemele existente la nivelul autorităților publice locale în
domeniul accesării fondurilor europene; dezbaterile s-au axat pe probleme de conformitate
administrativă/eligibilitate ale proiectelor propuse, completarea cererii de finanțare în
sistemul MySmis și elaborarea bugetului proiectului – greșeli frecvente și probleme de
eligibilitate.



Participare la întâlnirea organizată în Bacău de Ministerul Mediului, la sediul APM Bacău,
în vederea promovării Programului LIFE - instrumentul financiar al Uniunii Europene
pentru mediu și politici climatice. Ministerul Mediului îndeplineşte în România rolul de Punct
Național de Contact pentru Programul LIFE și gestionează în mod direct Proiectul LIFE
Closer to you - LIFE 14CAP, ce are ca obiectiv creșterea capacității instituționale la nivelul
Ministerului Mediului.



Participare ȋn data de 04.10.2017 la sesiunea de informare care a avut ca scop clarificarea
principalelor aspecte privind elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) şi procesul
de evaluare şi selecţie a acestora organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) la sediul din Bucureşti. Această
informare a fost o bună ocazie pentru a clarifica o serie de probleme ȋn ceea ce priveşte
implementarea proiectului “E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală
pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău”.
Subiectele dezbătute au fost următoarele:
o Procesul de evaluare şi selecţie a SDL;
o Conţinutul SDL (model cadru SDL);
o Criteriile de conformitate administrativă;
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Criteriile de eligibilitate;
Criteriile pentru evaluarea studiului de referinţă;
Criteriile pentru evaluarea parteneriatului;
Criteriile de evaluare strategică şi operaţională.



Participarea ȋn data de 04.10.2017 la Seminarul privind elaborarea Documentului
Justificativ pentru finanţare din Fonduri Structurale şi de Investiții Europene (DJ FESI)
pentru POR 2014-2020, Axa proioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane organizat de ADR
NE.
Subiectele dezbătute au fost următoarele:
o Procedura de ȋntocmire a Fişelor de proiect;
o Procedura de selecţie şi prioritizare a Fişelor de proiect;
o Modul de ȋntocmire a DJ FESI (structura cadru a acestuia).


Participare, în data de 14 Noiembrie 2017, la Întâlnirea Grupului Local pentru Energie
(GLE) Durabilă Nord-Est, vizând proiectele:
-ENERSELVES - Instrumente de politici pentru autonomie energetică in clădiri,
diseminarea bunelor practici constatate prin schimbul de experiență inter-regional derulate
în proiect precum si prezentarea raportului de auto-evaluare a surselor de energie
regenerabilă din Regiunea de Nord- Est.
-EMPOWERING - programul transnațional pentru Energie Durabilă - priorități de
programe, energie integrate, mobilitate urbana , finanțări inovative, diseminarea
informațiilor, activitați planificate pentru consolidarea capacităților membrilor GLE Nord Est,
alte discuții si concluzii.
La această conferință au fost prezenți reprezentanți si experți din partea județelor si
municipiilor din cadrul Regiunii Nord-Est, precum și reprezentanti ai ADR Nord -Est. În
cadrul acestei întâlniri de lucru au avut loc discuții libere, promovări de idei si de bune
practici si au fost prezentate ultimele cercetări în domeniul energiei regenerabile, tendințe
la nivel European, dar și exemple de proiecte la nivel local și regional ce se pot aplica și în
România.

Activități implementate de ADL Bacău, având ca beneficiar Municipiul
Bacău:
Înființarea Autorităţii Urbane în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul
Bacău.
În ședința ordinară a Consiliului Local de vineri, 31 martie 2017 a fost înaintat spre aprobare
proiectul de hotărâre, propus de către Agenția de Dezvoltare Locală Bacău, privind înființarea
Autorităţii Urbane în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Bacău.
Aceasta va funcționa ca organism intermediar de rang secund și va fi responsabilă pentru
selectarea proiectelor prioritare propuse spre finanțare în municipiul Bacău, prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020, în baza unui acord de delegare de funcții încheiat cu Autoritatea
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de Management , AMPOR. Autoritatea Urbană va fi inclusă în sistemul de management și control,
va fi acreditată și auditată pentru funcția de selecție delegată, fiind, în acest sens, necesară
elaborarea și aprobarea de proceduri de selecție a operațiunilor la nivel de AU, precum și de
supervizare a funcției delegate la nivelul AM.
Atribuțiile Autorităţii Urbane:
- Aplică metodologia şi criteriile pentru selectarea strategică a fișelor de proiecte din Strategia
Integrată de Dezvoltare Urbană Bacău, inclusiv din scenariul selectat din Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă Bacău;
- Organizează procesul de selectare strategică, prioritizare a fișelor de proiecte la nivel local și
asigură transparența și imparțialitatea acestuia, în conformitate cu prevederile procedurale, cu
prevederile Documentului cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile și/sau ale ghidurilor specifice elaborate de AMPOR şi
răspunde de desfăşurarea acestui proces. Selectarea fișelor de proiecte se realizează în baza
metodologiei furnizate prin Documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa
prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
Autoritatea urbană va fi formată din reprezentanți ai diferitelor structuri interne din cadrul primăriei
municipiului, inclusiv din cadrul instituțiilor publice din subordine.Numărul minim de membrii ai
autorității urbane va fi 3. Numărul maxim, impar, se va stabili la nivel local în funcție de
complexitatea structurilor interne din cadrul primăriei.
În cadrul POR 2014-2020 municipiul Bacău este eligibil pentru finanțarea proiectelor care se
încadrează în prioritățile din Axa Prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Pentru UAT
Municipiul Bacău alocarea totală este de 40,8774 mil euro. Axa prioritară 4 a POR 20142020 include priorități de investiții aferente Obiectivelor Tematice (OT): OT 4 - Economie cu emisii
reduse de carbon; OT 6 - Conservarea și protecţia mediului și promovarea utilizării eficiente a
resurselor; OT 9 – Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei și a discriminării și OT
10 - Investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot
parcursul vieții.
Una din condițiile de accesare a finanțărilor în cadrul axei 4 o constituie înființarea Autorității
Urbane ca structură alcatuită din personal din cadrul compartimentelor funcționale ale aparatului
de specialitate al primarului.
Activităţi derulate de către Autoritea Urbană (AU) din cadrul Municipiului Bacău, organism
din care face parte un angajat al ADL Bacău:
o
o
o
o
o
o

Participarea la ȋntrunirile AU;
Colectarea şi ȋnregistrarea Fişelor de proiecte pentru Axa prioritară 4 -Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile (44 fişe);
Stabilirea modalităţii de punctare a fişelor de proiect;
Completarea Grilei de conformitate pentru fiecare fişă de proiect conform
procedurilor emise de AM POR;
Completarea Grilei de punctare a fiecărei fişe de proiect conform procedurilor emise
de AM POR;
Ȋntocmirea Grilei de prioritizare a fişelor de proiect;
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o
o

Ȋntocmirea Grilei centralizată de punctare a fişelor de proiect;
Ȋntocmirea Documentului Justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fondurile
Structurale şi de Investiţii Europene (DJ FESI) 2014-2020 şi transmiterea la ADR
NE pentru verificarea preliminară.

Ȋn urma prioritizării fişelor de proiecte s-au ȋntocmit listele de proiecte prioritare care au fost
cuprinse ȋn DJ FESI. Aceste proiecte sunt prezentate mai jos:
Pentru Obiectivul Specific 4.1 din POR
 Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public
local şi a deplasărilor cu bicicleta;

 Modernizarea staţiilor de transport public;
 Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport;
 Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala
Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR);
 Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de Înot Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului şi sportului);
 Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriţei;
 (Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zonă rezidențială”
(“home-zone”);
 Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru -Șerbănești;
 Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement Letea Veche (Traseu de agrement).
Pentru Obiectivul Specific 4.2 din POR
 Amenajare maluri lacul Bacău etapa I - Insula de Agrement - Pod Şerbăneşti;






Proiect de amenajare a unui parc în cartierul Aviatori (str. Făgăraş);
Proiect de amenajare a unei grădini în zona Letea 2 (Colegiul Tehnic Letea);
Proiect de amenajarea a unui parc pentru cartierul CFR (str. Tineretului);
Proiect de reconfigurare a spaţiilor interstiţiale din cartierul Bistriţa Lac.

Pentru Obiectivul Specific 4.3 din POR
 Proiect pilot de reconfigurare a spaţiilor interstiţiale din cartierul Aviatorilor - scuar strada
Victor Babeș;

 Proiect de reconfigurare a spaţiilor interstiţiale din cartierul Aviatorilor;
 Crearea unui centru comunitar în cartierul Republica care să ofere servicii sociale în
conformitate cu nevoile populaţiei.
Pentru Obiectivul Specific 4.4 din POR
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Construire grădiniță cu program prelungit și creșă la Şcoala Gimnazială Nicu Enea;
Construire grădiniță și creşă la Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu - Karpen;
Modernizare, dotare și reabilitare Creşa Nr. 3;
Modernizare și reabilitare Creşa Nr. 9;
Modernizare și reabilitare Creşa Nr. 4;
Modernizare și reabilitare Creşa Nr. 6;
Modernizare și reabilitare Creşa Letea.

Pentru Obiectivul Specific 4.5 din POR
 Modernizare și reabilitare Colegiul Grigore Antipa;
 Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu - Karpen.

Sustenabilitate proiecte ale Municipiului Bacău:

 “Dezvoltarea şi consolidarea turismului în Municipiul Bacău prin promovarea
oportunităţilor locale”, SMIS 19357

 "Complexul Cultural Sfântul Nicolae - Matricea Spirituală a Bacăului", cod SMIS
21421
 Editare și realizare de materiale de promovare.
 Monitorizarea panourilor direcționale și de informare. Acestea au fost inspectate periodic
pentru a vedea starea lor și dacă n-au dispărut din locurile unde au fost montate.
 Promovarea prin amplasarea de roll-up-uri, bannere de redirecționare pe site-ul
www.adlbacau.ro
 Promovarea prin participarea la târguri. În perioada 17 – 20 noiembrie s-a desfășurat la
Centrul Expozițional Romexpo din Bucureşti, ediția de toamnă a Târgului de Turism al
României 2017, târg organizat de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) din
România. Primăria Municipiului Bacău a participat cu un stand comun pentru cele două
proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional, DMI 5.3 - Promovarea
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii
României ca destinaţie turistică, adică "Complexul Cultural Sfântul Nicolae–Matrice
Spirituală a Bacăului", cod SMIS 21421 și „Dezvoltarea şi consolidarea turismului în
Municipiul Bacău prin promovarea oportunităţilor locale“, cod SMIS 19357. La stand
s-a amplasat un roll-up și un banner de promovare a celor două produse turistice
realizate în cadrul proiectului.

 Evaluare, derulare, consultanță finanțări nerambursabile din fondurile publice
pe Legea 350/2005:
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COMISIA SPORT
Un angajat al ADL a fost membru al Comisiei SPORT de evaluare şi derulare a proiectelor de
finanţare pe Legea 350/2005. Au fost finanţate un număr de 5 asociaţii sportive pentru proiecte cu
o valoare totală de 2.350.000 lei, după cum urmează:
Nr.
crt.

Denumirea Asociaţiei

Titlul Proiectului

1

Asociaţia Clubul Sportiv Elite Sport
Bacău

Viitorul începe azi

2

Fundaţia Pro Ştiinţa Bacău

3

Asociaţia Fotbal Club Măgura 2012

4

Asociaţia Club Sportiv Aerostar Bacău

5

Filiala Judeţeană Bacău a Asociaţiei
Nevăzătorilor din România

Participarea echipei feminine de volei Ştiinţa
Bacău în competiţii naţionale şi internaţionale
Şi noi jucăm fotbal
Sportul de masă o antecameră a sportului de
performanţă
Cupa României la goalball

COMISIA CULTURĂ
Un angajat al ADL a fost membru al Comisiei CULTURĂ de evaluare si derulare a proiectelor de
finanțare pe Legea 350/2005. Au fost finanţate 3 proiecte culturale, după cum urmează:
Denumire solicitant
Asociația "Comunico" Bacău
ASOCIAȚIA CULTURALĂ
ARMONIE ȘI CULOARE
ASOCIAȚIA CONȘTIINȚA
EUROPEANĂ

Titlul Proiectului
”Turist în Bacău”
”Concurs de teorie muzicală ”Emil Alexandrescu”
”Ateliere Băcăuane. Portrete de artiști”

Implicare a ADL BACĂU în campania națională de educație finaciară specifică
asigurării PAID - „ Anul acesta îmi protejez casa”
Municipiul Bacău, prin intermediul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, s-a alăturat inițiativei
Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și a PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva
Dezastrelor) de a organiza și promova activități de educație financiară ce au ca principal obiectiv
conștientizarea importanței încheierii poliței de asigurare obligatorie a locuințelor (PAD).
Astfel, marți, 10 octombrie 2017, la Centrul de Afaceri și Expozițional „Mircea Cancicov” Bacău a
avut loc întâlnirea din cadrul acestei campanii naționale ce își propune să transmită noțiuni de
educație financiară specifice asigurării PAD, să crească nivelul de conștientizare a riscurilor care
sunt acoperite prin PAD, să creeze parteneriate informale cu autoritățile publice locale pentru
creșterea responsabilizării acestora în raport cu obligațiile ce le revin în baza legislației care
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stabilește obligativitatea încheierii polițelor PAD și să interacționeze direct cu consumatorii. Au
răspuns invitației reprezentanți ai primăriilor din zona limitrofă (Nicolae Bălcescu, Faraoani,
Tamași, Odobești), de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Bacău și APM Bacău. Acestora li sau alăturat reprezentanți ai asociațiilor de proprietari din Bacău și ai Ligii Asociațiilor de proprietari
„Habitat” București.
„Municipiul Bacău este un oraș cu un fond locativ de peste 67000 de locuințe și o acoperire prin
asigurare obligatorie de locuință de 25%, în timp ce, la nivelul județului există peste 260000 de
locuințe și o acoperire prin polița PAD de 16,39%. Atragem atenția asupra acestui fapt, cu atât mai
mult cu cât județul Bacău este destul de expus riscurilor generate de dezastrele naturale: inundații,
cutremure și alunecări de teren.”, afirmă dna Eugenia Zaharia (PAID).
În cadrul discuțiilor s-a insistat foarte mult pe clarificarea nelămuririlor invitaților, pe discutarea
situațiilor reale cu care aceștia se confruntă și pe explicarea noțiunilor și conceptelor aferente
poliței PAD. Totodată, invitații au fost încurajați să vină cu propuneri pentru îmbunătățirea Legii
260/2008 care reglementează asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor,
alunecărilor de teren și inundațiilor: „În timpul acestei caravane pe care o desfășurăm, voi colecta
toate propunerile pe care dumneavoastră le faceți și le voi înainta către forurile decidente. ASF
este deschis către propuneri, către discuții publice, pe care le va susține către Parlament, în
scopul îmbunătățirii legii.”, a spus Alexandra Bontaș, șefa serviciului Monitorizare și Educație
Financiară din cadrul Direcției Relații cu Publicul, Petiții și Educație Financiară.
În încheiere, specialiștii PAD și ASF au invitat participanții să disemineze informațiile primite și,
pentru a fi în permanență la curent cu noutățile în domeniu, să consulte web-site-urile
instituțiilor: https://www.paidromania.ro/ și https://asfromania.ro/ .
Luna octombrie, numită la nivel internațional și „luna asigurărilor de locuințe”, a fost aleasă pentru
desfășurarea Campaniei „Anul acesta îmi protejez casa”, deoarece aceasta are ca principal
obiectiv educația financiară a beneficiarilor poliței PAD cu privire la riscurile calamităților naturale,
protecția oferită de PAD cetățenilor și obligativitatea acestei asigurări. Luna octombrie a fost
asociată la nivel global cu lupta împotriva dezastrelor naturale, data de 13 octombrie fiind Ziua
Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale.

Alte activităţi:





Doi angajați ai ADL BACĂU au fost delegați în comitetul de lucru pentru primirea și
prelucrarea informatizată a peste 5000 de cereri de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea
locuinței pentru perioada sezonului rece 2017-2018.
Colectarea de informații necesare completării platformei electronice a Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, informații centralizate
la nivelul Municipiului Bacău.
Implicarea în recuperarea documentațiilor tehnice la Colegiul Național de artă ,,George
Apostu,, , Școala Gimnazială ,,Constantin Platon,, , cât și Grădinița nr. 29 din Bacau.
Referat de necesitate, Caiet de sarcini, Notă justificativă pentru demararea achiziției de
Servicii de consultață privind întocmirea și depunerea unui proiect finanțat din fonduri
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europene nerambursabile în vederea scrierii Cererii de finanțare, pentru obiectivul de
investiții: ,,Lucrări de intervenție pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice
(reabilitare termica): Colegiul Național de artă ,,George Apostu,, Bacău.
Referat de necesitate, Caiet de sarcini, Notă justificativă pentru demararea achiziției de
Servicii de consultanță pentru Elaborarea „Documentului justificativ pentru finanțarea
intervențiilor din Fondurile ESI 2014 – 2020” aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare
Urbană (SIDU) a Municipiului Bacău.
Memoriu tehnic pentru obținerea Acordului Inspectoratului Școlar Județean Bacău în
vederea obținerii Avizului Ministerului Educației Naționale pentru accesarea finanțării
externe nerambursabile, referitoare la prevederile Ghidului specific pentru 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”, Operaţiunea B “Clădiri publice” din cadrul Programul Operaţional Regional
2014-2020, pentru oportunitatea investiției: Lucrări de intervenție pentru creșterea eficenței
energetice a clădirilor publice ( reabilitare termică ): Colegiul Național de artă „ George
Apostu ” aflat în administrarea Consiliului Local Bacău.
Transmiterea Datelor de trafic rutier aferente municipiului Bacău pentru anul 2016 Primăriei
Bacău, în vederea „Actualizării hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune
pentru municipiul Bacău”
Traduceri ale documentelor necesare instituției.
Întocmire adrese, răspunsuri, informări, anunțuri.

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

Promovarea instituţiei şi a municipiului
Participare la Târgul de Turism al României
În baza invitației formulate de Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și
Coordonarea Activității de Salvamont Bacău (adresa nr. 1017 din 13.09.2017), în calitate de
organizator al standului Județului Bacău la Târgul de Turism al României, Agenţia de Dezvoltare
Locală Bacău a participat la eveniment în perioada de sustenabilitate a proiectului „Dezvoltarea şi
Consolidarea Turismului în Municipiul Bacău prin Promovarea Oportunităţilor Locale“, cod SMIS
19357, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DMI 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, cu
materiale promoţionale, 1 roll-up, 1 film de prezentare.
În acest sens s-au deplasat la Bucureşti în perioada 15-18 noiembrie 2017, în vederea
participării la Târgul de Turism al României 4 angajați ai ADL Bacău, care au asigurat prezenţa la
standul Judeţului Bacău, secţiunea aferentă Municipiului Bacău şi a distribuit materiale
promoţionale .
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:
 Prezentarea oportunităților și valorilor turistice ale municipiului Bacău;
 Prezentarea obiectivului turistic ,,Aria de Protecție Specială Avifaunistică Lacul Bacău II,, ;
 Prezentarea proiectului „Dezvoltarea și consolidarea turismului în municipiul Bacău prin
promovarea oportunităților locale”;
 Identificarea de parteneriate;
Au vizitat standul nostru peste 1600 de persoane. Din care:
 Persoane fizice interesate de Lacul Bacău ca viitoare destinație de vacanță;
 Reprezentanți ai unor ONG-uri de profil, expozanți în cadrul târgului, interesați de
parteneriate și schimburi de experiență;
 UAT-uri și Centre de Informare turistică prezente la târg;
 Reprezentanți ai agențiilor de turism interesate de APSA Lacul Bacău în vederea includerii
obiectivului într-un circuit turistic.
 Reprezentanţi mass-media.

ADL BACĂU a organizat Săptămâna Europeană a Mobilității băcăuane 2017
24

________________________________________________________________________________
Municipiul Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 6, cod 600017, Tel /Fax: 0234/512726,
email: office@adlbacau.ro, website: www.adlbacau.ro

În perioada 16-22 septembrie 2017 s-a desfăşurat în Municipiul Bacău o nouă ediţie
a „SĂPTĂMÂNII EUROPENE A MOBILITĂŢII” (European Mobility Week) - a XVI-a la nivel
european și a III-a la nivel local, cu tematica „Mobilitate nepoluantă, partajată și inteligentă. (Clean,
shared and intelligent mobility)”.Organizatorii acestui eveniment, Municipiul Bacău, Agenţia de
Dezvoltare Locală Bacău şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacǎu le-au propus cetăţenilor
municipiului Bacău o schimbare la nivel comportamental, oferind opţiuni de transport local, de
mobilitate inteligentă și durabilă.
Pe 16 septembrie 2017, ora 16 a avut loc turul „Fii biciclist în fiecare zi!” . Organizaţia băcăuană
„Federația Tinerilor din Bacău” și ADL Bacău au propus mersul pe bicicletă ca alternativă la
transportul motorizat în municipiul Bacău, în vederea îmbunătățirii calității mediului, sănătății
cetățenilor și decongestionării traficului.
Tema din acest an „ Mobilitate nepoluantă, partajată și inteligentă” a promovat soluțiile
de mobilitate partajată și a evidențiat beneficiile unor mijloace de transport mai puțin poluante. Au
fost puse la dispoziția publicului, între 18-21 septembrie, precum și în cadrul evenimentelor
„Fii biciclist în fiecare zi!” și “În oraş fără maşină! biciclete - soluții de mobilitate partajată pentru
viitor.
În data de 19 septembrie 2017, ora 13, a avut loc la Centrul de Afaceri şi Expozițional masa
rotundă „Proiectele Mobilității Urbane din Municipiul Bacău”. Au fost prezentate în cadrul acestui
eveniment portofoliul de proiecte ale Planului de Dezvoltare Urbană și Strategiei Integrate de
Dezvoltare Durabilă documente strategice recent elaborate pentru Municipiul Bacău, menite să
planifice în mod durabil satisfacerea nevoilor de mobilitate a oamenilor. Alte subiecte abordate în
cadrul întâlnirii au vizat:
- oportunitățile de bike/car sharing în municipiul Bacău
- impactul transportului rutier asupra calității aerului din municipiul Bacău
- zone vulnerabile la poluare - implicarea cetăţenilor în politica locală de mediu privind calitatea
aerului înconjurător, prin iniţierea de campanii de promovare şi conştientizare de către autorități.
Ziua de 22 septembrie 2017 s-a desfășurat sub deviza: “În oraş fără maşină!”. Elevi din școlile
băcăuane au făcut o bună propagandă mobilității urbane, în ciuda timpului nefavorabil de afară.
Profesorii au fost alături de ei contribuind la efortul de organizare, informare și educație civică…
Parteneri eveniment:Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Bacău, Inspectoratul Şcolar
Judeţean, S.C. Transport Public S.A., Federația Tinerilor din Bacău, Cora, Happy Sport.


Redactare, actualizare şi monitorizare site/pagină web ADL:
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Mentenanţă, hosting şi monitorizare site www.turismculturalbacau.ro
Mentenanţă. hosting şi monitorizare site www.laculbacau.info

Activitatea Compartimentului Juridic şi Resurse Umane din cadrul Agenției de
Dezvoltare Locală, desfăşurată în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, a constat în
principal în următoarele:
Respectarea legalității actelor emise;
Vizează pentru legalitate documentele interne ale instituției – întocmirea deciziilor interne;
Ține evidența registrelor de corespondență din cadrul ADL Bacău;
Ține evidența contractelor cu terții – întocmirea, avizarea contractelor;
Răspunde de întocmirea actelor adiționale ce pot apărea la diferite contracte de achiziție
publică;
 Vizează pentru legalitate documentațiile întocmite pentru achizițiile ce se desfășoară în
cadrul ADL;
 Se ocupă de întocmirea actelor şi desfăşurarea în condiţiile legii a examenelor şi
concursurilor de angajare şi trecere în grad profesional a personalului ADL Bacău;
 Se ocupă de întocmirea contractelor individuale de muncă şi înregistrarea în REVISAL.






Proiecte de hotărâre elaborate de ADL Bacău în anul 2017

 Proiect de hotărâre - privind aprobarea participării Municipiului Bacău, în parteneriat
cu Asociația PartNET, la proiectul „Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea
managementului performanței si calității”, în cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă și aprobarea cofinanțării cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile.
Obiectivul general al proiectului îl constituie introducerea/extinderea de sisteme, instrumente și
procese de managementul calității și performanței, precum ISO 9001:2015 și CAF (CAF este un
instrument creat special pentru administrația publică din statele membre ale Uniunii Europene și
este actualizat periodic, astfel încât să se coreleze permanent cu necesitatea ca autoritățile și
instituțiile publice din statele europene să își consolideze serviciile oferite părților interesate), la
nivelul Municipiului Bacău, al serviciilor descentralizate și subordonate, prin îmbunătățirea durabilă
a eficacității managementului la nivel local, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și
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expertiză pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului
Bacau și a serviciilor descentralizate și subordonate Primarului și Consiliului Local Bacău.
 Proiect de hotărâre - privind aprobarea participării Municipiului Bacău în calitate de
solicitant în cadrul proiectului “E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală
pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău” ce va fi depus în cadrul
Programului Operațional Capital Uman, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 „Sprijin pregătitor pentru
elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”.
Obiectivul general al proiectului “E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala
pentru comunitatea marginalizata din Municipiul Bacau” este implementarea în municipiul Bacău a
noului instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de
programare 2014-2020, acela de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii
(DLRC) în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, în zonele urbane marginalizate
(ZUM) de la nivelul municipiului, prin stimularea implicării comunităţilor în dezvoltarea locală, prin
formarea unui parteneriat local și implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală.
 Proiect de hotărâre - privind aprobarea înființării Autorităţii Urbane - Organism
Intermediar de nivel II al POR 2014-2020 în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale
Municipiul Bacău
În conformitate cu prevederile art. 7 (4) al Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 este obligatorie
implicarea organismelor care gestionează și implementează SIDU în contextul dezvoltării urbane
durabile, în procesul de implementare și gestionare a fondurilor alocate dezvoltării urbane
durabile. Aceasta presupune obligativitatea ca Autoritatea de Management pentru POR să delege
atribuții privind managementul și implementarea activităților specifice către organismele care
implementează dezvoltarea urbană („Autorități Urbane”), fiind obligatorie cel puțin delegarea
atribuției de selectare a operațiunilor (proiectelor).
Astfel, în baza unei metodologii și a unor criterii de selecție, elaborate de către Autoritatea de
Management pentru POR și aprobate de către Comitetul de Monitorizare al Programului
Operațional Regional 2014-2020, precum și a unei proceduri specifice, Autoritățile Urbane vor
selecta proiectele prioritare finanțabile prin intermediul Axei Prioritare 4 a POR.
 Proiect de hotărâre - privind aderarea Municipiului Bacău în platforma "CIVINET
ROMÂNIA" - o rețea de orașe angajate în punerea în aplicare a strategiilor integrate pentru
mobilitate urbană durabilă și transport curat
Rețeaua Națională CIVINET ROMÂNIA se stabilește ca o platformă pentru orașele din
România și din zonele în care se folosește limba română, pentru a împărtăși experiența și cele mai
bune practici în dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiilor durabile de mobilitate urbană, a
politicilor și măsurilor din acest domeniu.
Rețeaua CIVINET are ca scopuri principale, printre altele, promovarea abordării CIVITAS
în domeniul mobilității durabile integrate și a principiilor sale, consolidarea difuzării și adoptării
rezultatelor generate de CIVITAS Initiative către membrii rețelei și către alte orașe din aria
geografică respectivă, stabilirea unui dialog între autoritățile locale, departamentele
guvernamentale și Comisia Europeană cu privire la aspectele de mobilitate urbană durabilă,
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sprijinirea orașelor membre în primele faze ale pregătirii planurilor de mobilitate urbană durabilă
(PMUD).
 Proiect de hotărâre - privind aderarea Municipiului Bacău în Grupul Local pentru
Energie Durabilă (GLE) în Regiunea Nord-Est în cadrul proiectului „SPRIJINIREA
AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE SĂ ELABOREZE STRATEGII INTEGRATE ÎN DOMENIUL
ENERGIEI DURABILE - EMPOWERING”, finanțat din programul Orizont 2020 – Programul
Cadru pentru Cercetare și Inovare (2014-2020).
Grupul Local pentru Energie Durabilă (GLE) este constituit din reprezentanți ai localităților
cu interes marcat în domeniul energiei, cu posibilitatea de a se extinde de comun acord cu membri
ce vor fi invitați și care vor reprezenta noi localități implicate și părți interesate relevante de la nivel
regional care s-au angajat să pună în aplicare politici și obiective energetice durabile.
Scopul Grupului Local pentru Energie Durabilă (GLE) este de a încuraja asumarea în
comun a Planului Integrat de Acțiune în domeniul Energiei cât și a celui existent (PAED), printr-o
abordare participativă și prin consolidarea capacităților funcționarilor publici tehnici și politici de a
elabora politici și planuri eficiente pentru energie durabilă prin implicarea în, contribuția la și
beneficierea de activitățile transnaționale de schimb și consolidare a capacităților.

Proiect de hotărâre - privind aprobarea documentației tehnico economice - faza
Studiu de fezabilitate – pentru obiectivul de investiții: „SISTEM INFORMATIC INTEGRAT
PENTRU MANAGEMENTUL INTERACȚIUNII CU CETĂȚENII ȘI GESTIUNEA INCIDENTELOR
CARE AFECTEAZĂ DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACĂU”
Proiectul propus include implementarea și operaționalizarea unui sistem informatic integrat cu
următoarele componente logice:
1. Subsistem registratură, management documente și arhivare electronică
2. Subsistem CRM (managementul relației cu cetățenii)
3. Subsistem Dispecerat
4. Subsistem management activitate la ghișeu și cozi de așteptare



Proiect de hotărâre – privind participarea Municipiului Bacău, Judeţul Bacău, în
calitate de membru fondator, la înfiinţarea Asociaţiei Grup Acţiune Locală “ Inovare şi
Dezvoltare Durabilă “ Bacău.

Scopul proiectului este constituirea unui Grup de Acțiune Locală (GAL) la nivelul municipiului
Bacău și elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) Bacău.Proiectul este realizat în
parteneriat cu Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă (ONG) și GEA Strategy
& Consulting (operator economic).Scopul Asociaţiei GAL IDD Bacău îl reprezintă implementarea
Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Bacau, asigurarea premiselor dezvoltării durabile a
Municipiului Bacău, în raport cu obiectivele specifice identificate în zona şi în cadrul unui
parteneriat public-privat extins şi reprezentativ.
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Proiect de hotărâre – pentru modificarea HCL 370/2017, prin care s-a aprobat
participarea Municipiului Bacău, Judeţul Bacău în calitate de membru fondator, la
înfiinţarea Asociaţiei Grup Acţiune Locală “ Inovare şi Dezvoltare Durabilă “ Bacău, prin
care se modifică , prin care se modifică sediul social.
 Proiect de hotărâre - privind aprobarea valorii cotizaţiei pentru anul 2017, având în
vedere că Municipiului Bacău este membru al Asociației "Oraşe Energie România" (OER).
OER este o organizaţie neguvernamentală, reunind în anul 2017, un număr de 36 membrii
(34 de municipalităţi şi 2 zone metropolitane), interesate de îmbunătăţirea eficienţei energetice în
serviciile publice urbane (încălzire, iluminat public, alimentare cu apă şi gaz, colectarea,
depozitarea şi transportul deşeurilor menajere etc. ) şi de promovarea surselor de energie
regenerabile şi a protecţiei mediului.
Asociaţia „Orașe Energie România” a fost înfiinţată în anul 1995, prin Programul PHARE,
cu sprijinul reţelei europene Energy-Cities, al cărei membru este din anul 1997. Începând cu anul
2009, Asociaţia OER este “Structura Suport” pentru oraşele din România care au aderat la
Convenţia Primarilor.
Toate propunerile de proiecte au fost votate in sedintele de Consiliu Local cu maximum de
voturi.

Raport de Gestiune. Execuţia Bugetară.
Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău şi-a început activitatea la data de 01 ianuarie 2006 în baza
Hotărârii Consiliului Local nr. 272/29.09.2005, având personalitate juridică proprie.
Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău funcţionează cu activitate financiar-contabilă proprie, buget
de venituri şi cheltuieli, cont deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bacău, iar finanţarea
cheltuielilor curente şi de capital se asigură din subvenţii de la bugetul local, din venituri proprii
obţinute din servicii prestate şi din alte surse atrase în condiţiile legii.
Personalul Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău, are în componenţă numai personal
contractual, în organigramă fiind prevăzute 12 persoane, cu următoarele funcţii:
- 1 director
- 1 consilier juridic
- 10 inspectori de specialitate.
În anul 2017, instituţia şi-a desfăşurat activitatea cu 12 persoane:
Angajaţii Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău (personal contractual ) au fost în anul 2017:
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Director, gr. II, angajat cu contract individual de muncă nr. 22, pe o perioadă nedeterminată,
începând cu 04.05.2017;
Inspector de specialitate gr. IA, în cadrul Compartimentului Comunicare şi Cooperare Externă,
angajat cu contract individual de muncă nr. 02, pe o perioadă nedeterminată, începând cu
10.01.2006;
Inspector de specialitate gr. IA, în cadrul Compartimentului Managementul Proiectelor, angajat
cu contract individual de muncă nr. 10, pe o perioadă nedeterminată, începând cu 01.06.2008;
Inspector de specialitate gr. II, în cadrul Compartimentului Economic, angajată cu contract
individual de muncă nr. 23 , pe o perioadă nedeterminată începând cu data de 08.05.2017;
Consilier juridic gr. II, în cadrul Compartimentului Juridic şi Resuese Umane, angajată cu
contract de individual de muncă nr. 19, pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de
31.12.2015;
Inspector de specialitate gr. I, în cadrul Compartimentului Juridic şi Resuese Umane, angajată
cu contract de individual de muncă nr. 25, pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de
30.06.2017;
Inspector de specialitate gr. II, în cadrul Compartimentului Managementul Proiectelor, angajat
cu contract individual de muncă nr. 11, pe o perioadă nedeterminată, începând cu 01.06.2008;
Inspector de specialitate gr. II, în cadrul Compartimentului Comunicare şi Cooperare Externă,
angajat cu contract individual de muncă nr. 24, pe o perioadă nedeterminată, începând cu
22.05.2017;
Inspector de specialitate gr. I, în cadrul Compartimentului Managementul Proiectelor, angajat
cu contract individual de muncă nr. 26, pe o perioadă nedeterminată, începând cu 01.08.2017;
Inspector de specialitate gr. I, în cadrul Compartimentului Planificare Strategică şi Monitorizare
Proiecte, angajat cu contract individual de muncă nr. 28, pe o perioadă nedeterminată,
începând cu 01.08.2017;
Inspector de specialitate gr. II, în cadrul Compartimentului Planificare Strategică şi Monitorizare
Proiecte, angajat cu contract individual de muncă nr. 29, pe o perioadă nedeterminată,
începând cu 01.08.2017;
Inspector de specialitate gr. II, în cadrul Compartimentului Planificare Strategică şi Monitorizare
Proiecte, angajat cu contract individual de muncă nr. 27, pe o perioadă nedeterminată,
începând cu 01.08.2017.

În anul 2017, Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău, a beneficiat de un buget de venituri şi
cheltuieli în valoare de 982.500 lei, defalcat pe următoarele titluri:
Cheltuieli de personal:
1. buget aprobat = 639.000 lei
2. buget cheltuit = 494.175 lei
3. procent de execuție = 77 %
4. buget rectificat = 519.000
5. procent de execuție = 95%
Cheltuieli materiale:
1. buget aprobat = 191.000 lei
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2. buget cheltuit = 130.064lei
3. procent de realizare = 68 %
4. buget rectificat = 151.000
5. procent de execuție = 86 %
Cheltuieli de capital:
1. buget aprobat = 152.500 lei
2. buget cheltuit = 21.276 lei
3. procent de execuție = 14 %

DIRECTOR ADL BACĂU,
Constantin-Adrian Anghel
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