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Raport de Activitate pentru anul 2020
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 (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.
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Principalele activităţi ale instituţiei, derulate în conformitate cu ROF
✓ Implementarea/inițierea de proiecte prin care sunt atrase în mod direct investiţii şi servicii;
✓ Iniţierea de parteneriate, proiecte şi programe, menite să vină în sprijinul comunităţii
băcăuane;
✓ Activităţi de promovare a oraşului, la nivel regional, naţional şi internaţional;
✓ Organizarea în municipiul Bacău, în perioada 16-22 septembrie 2020, a celei de-a XIX-a
ediţii la nivel european și a VI-a la nivel local a „Săptămânii Europene a
Mobilităţii” (European Mobility Week), o campanie anuală privind mobilitatea urbană
durabilă, organizată cu sprijinul Comisiei Europene.
✓ 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 la organizarea alegerilor: 3 angajați ai ADL Bacău au organizat, coordonat și
amenajat 10 secții de votare, în vederea desfășurării alegerilor pentru autorităţile
administraţiei publice locale, din data de 27 septembrie 2020 şi a alegerilor pentru
Parlamentul României din 6 decembrie 2020;
✓ Gestionarea platformei web: adlbacau.ro.

Implementarea/inițierea de proiecte
Proiecte cu finanțare externă:

1.
“Implementarea unei platforme informatice cu componente backoffice si front-office ca măsură de simplificare administrativă și
optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului
Bacau”, cod SIPOCA 571
Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar, derulează proiectul “Implementarea unei platforme
informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și
optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău”. Apel: POCA/350/2/2/1/
Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează
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procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, contractul de finanțare fiind semnat în
data de 10.12. 2018.
Valoarea totală a proiectului este de 2.814.717,57 RON, din care 2.323.727,93 RON reprezintă
valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 355.393,68 RON reprezintă valoarea
eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar suma de 54.675,96 RON reprezintă componenta de
cofinanțare eligibilă prin contribuția beneficiarului.
Obiectivul general al proiectului, care se derulează pe o perioadă de 27 luni, îl constituie
creșterea eficienței administrative a Primăriei Municipiului Bacău prin implementarea unor sisteme
informatice inovative - ca măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni și mediul de
afaceri.
Prin acest proiect se urmărește implementarea unor sisteme informatice pentru dezvoltarea și
creșterea gradului de eficiență a serviciilor online furnizate cître cetățeni, inclusiv prin digitalizarea
arhivei la nivelul Primăriei Municipiului Bacău, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific
2.1 al POCA "Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP".
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-Optimizarea activitătilor interne ale funcționarilor, prin implementarea unei platforme integrate de
management al activităților și al înregistrărilor, inclusiv prin digitalizarea și gestiunea electronică a
arhivei Primăriei Municipiului Bacău.
-Implementarea unei platforme de tip portal pentru servicii care să fie furnizate online către cetățeni.
-Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor personalului municipiului Bacău pentru utilizarea sistemelor
informatice dezvoltate prin proiect și pentru gestionarea documentelor electronice.
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de personalul din cadrul Municipiului Bacău care va
utiliza/administra aplicațiile dezvoltate prin proiect. Din analiza efectuață, a rezultat că numărul
persoanelor din grupul țintă este de 40 persoane. În afara grupului țintă, care va fi afectat direct de
implementarea proiectului, vor exista și beneficiari indirecți, reprezentați de cetățenii și mediul de
afaceri din Municipiul Bacău.
Principalele rezultate ale implementării proiectului sunt:
-Platformă informatică front-office de tip „portal” pentru asigurarea accesului online la serviciile
gestionate exclusiv de municipiu, inclusiv componenta de hartă geospațială, achiziționate,
configurate și implementate;
-Platformă informatică back-office configurată, implementată și integrată cu platforma portal frontoffice;
-Servicii electronice configurate în portalul Primăriei și accesibile beneficiarilor serviciilor
administrației locale, ca alternativă la furnizarea tradițională prin ghiseu;
- Arhiva electronică de documente constituită și accesibilă;
-Personal instruit din cadrul Municipiului Bacău în utilizarea/administrarea sistemelor dezvoltate prin
proiect.
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După implementarea proiectului se va putea realiza o furnizare mai eficientă a serviciilor către
cetățeni/mediul de afaceri, va crește calitatea actului administrativ și gradul de satisfacție al
cetățenilor municipiului Bacău.

2. Implementarea proiectului Crearea unei infrastructuri suport de
incubare a afacerilor - “Hub pentru tineret”
Proiectul este finanţat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în
special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Ȋn Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Bacău este specificat faptul
că unul din obiectivele viziunii până ȋn anul 2030 este “Municipiul Bacău competitiv”. Pentru
atingerea acestui deziderat este esențială dezvoltarea de programe şi proiecte pentru stimularea şi
susținerea corelării între cererea şi oferta de CDI, prin dezvoltarea parteneriatelor public-private,
creşterea capacității de colaborare între instituțiile de învățământ şi de cercetare cu mediul de
afaceri, participarea la rețelele naționale şi internaționale, creşterea accesibilității la rezultatele CDI
şi realizarea transferului de tehnologie şi „know-how”.
Având ȋn vedere cele de mai sus şi oportunitatea finanţării prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020 (Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,
Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri), Municipiul Bacău doreşte să reabilteze şi să transforme fostul
cinematograf “Orizont” ȋntr-un incubator de afaceri.
Incubatorul de afaceri va avea rolul de a sprijini dezvoltarea afacerilor aflate la început de
activitate, firmele selectate fiind găzduite pe o perioadă determinată de timp (ciclul de incubare),
interval în care beneficiază de suport financiar, servicii de consultanţă şi spaţii pentru birouri.
Alături de sprijinul logistic necesar demarării activității, incubatorul va oferi un mediu prielnic
dezvoltării afacerilor, prin facilitarea activităţilor de networking, a transferului de know-how şi prin
acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate.
Activitățile derulate au vizat:
•
•
•
•
•
•

Elaborarea documentaţiilor aferente achiziţiilor publice prevăzute ȋn contractul de finanţare
(referat de necesitate, caiet de sarcini);
Ȋntocmirea şi transmiterea la OI POR a cererilor de rambursare/ de plată;
Ȋntocmirea şi transmiterea la OI POR a rapoartelor de progres;
Participarea la evaluarea ofertelor (tehnice şi financiare) depuse de ofertanţi;
Pregătirea şi transmiterea dosarelor de achiziţie la OI POR;
Pregătirea şi punerea la dispoziţia reprezentanţilor OI POR a documentelor cu ocazia vizitelor
pe teren;
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•
•
•
•

Ȋntocmirea şi transmiterea la OI POR, dacă e cazul, a notificărilor;
Verificarea rapoartelor de progres ȋntocmite de consultanţi;
Ȋncărcarea ȋn aplicaţia MySMIS a tuturor documentelor cerute (dosare de achiziţie, notificări,
cereri de rambursare etc.) ;
S-a recepţionat proiectul tehnic şi a fost transmis spre verificare la AMPOR;

3. Implementarea proiectului „Sistem de management al traficului
pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local şi a
deplasărilor cu bicicleta”
Proiectul este finanțat prin P.O.R., Axa prioritară 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile
reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Obiectivul general al proiectului îl reperezintă reducerea emisiilor de carbon prin implementarea
unui sistem inteligent de management al traficului, bazat pe soluţii de eficientizare şi reducere a
poluării în Municipiul Bacău. Sistemul inteligent de management al traficului propus a fi
implementat prin prezentul proiect este compus din mai multe componente. Astfel, se propune
implementarea componentei de trafic de management, care să asigure o adaptare a timpilor de
semaforizare în funcţie de informaţiile asupra fluxului de trafic primite în timp real de la
echipamantele de teren-management adaptiv al traficului; componentei de monitorizare care
asigură monitorizarea video a locaţiilor semaforizate, în vederea creşterii siguranţei rutiere pentru
toţi participanţii la trafic şi componentei de prioritizare a vehiculelor de transport public, al cărei
rol de asigurare a adaptării timpilor de semaforizare, în funcţie de informaţiile primite în timp real
asupra poziţiei vehiculelor de transport public să asigure mijloacelor de transport public o
traversare cât mai rapidă a intersecţiilor semaforizate.
Astfel, Municipiul Bacău urmăreşte dezvoltarea mobilităţii urbane prin implementarea unor soluţii
care facilitează transportul în comun şi încurajează persoanele să utilizeze mijloace alternative de
transport, prin sporirea activităţii şi utilităţii acestuia, creşterea fluidităţii traficului pe principalele
artere ale municipiului, reducerea poluării mediului, precum şi a poluării fonice la nivelul întregului
oraş. Ca urmare a aplicării mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent
apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 precum și a încadrării proiectului „Sistem de
management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor
cu bicicleta”, cod SMIS 128427 în alocarea financiară a acestui apel, proiectul se află în etapa de
implementare.

•

Activitățile derulate au vizat:
Elaborarea documentaţiilor pentru achiziţiile publice prevăzute ȋn contractul de finanţare
(referat de necesitate, caiet de sarcini);
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•
•
•
•
•
•
•

Ȋntocmirea şi transmiterea la OI POR a cererilor de rambursare/ de plată;
Ȋntocmirea şi transmiterea la OI POR a Rapoartelor de progres;
Participarea la evaluarea ofertelor (tehnice şi financiare) depuse de ofertanţi;
Pregătirea şi transmiterea dosarelor de achiziţie la OI POR;
Pregătirea şi punerea la dispoziţia reprezentanţilor OI POR a documentelor cu ocazia vizitelor
pe teren;
Ȋntocmirea şi transmiterea la OI POR, dacă e cazul, a notificărilor;
Ȋncărcarea MySMIS a tuturor documentelor cerute (dosare de achiziţie, notificări etc.).

4. „REFORMA - Investiții pentru creșterea capacității instituționale și
eficiența serviciilor administrației publice locale”
Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar, a semnat pe data de 06.05.2020 contractul de
finanțare nr. 473 al proiectului „REFORMA - Investiții pentru creșterea capacității instituționale și
eficiența serviciilor administrației publice locale”, cod SIPOCA 833, cod MySMIS 136322.
Proiectul se desfășoară prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA),
Obiectivul Specific 2.1. „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.
Scopul proiectului, care se derulează pe o perioadă de 18 luni, este implementarea
mecanismelor și instrumentelor strategice de dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Bacău,
prin actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2021-2027 și a
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, prin intermediul unor instrumente moderne de
management și crearea unui sistem de planificare strategică a dezvoltării locale.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
•
OS1. Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău pentru
perioada 2021-2027 cu scopul identificării și rezolvării problemelor comunității, în domeniul
economic, de mediu și social, cât și crearea unei administrații publice eficiente în beneficiul socioeconomic al comunitații;
•
OS2: Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, creșterea gradului de
dezvoltare urbană echilibrată, integrată și durabilă a Municipiului Bacău;
•
OS3. Imbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale pentru personalul din cadrul
UAT Municipiul Bacău în vederea creșterii performanței managementului instituției publice.
Rezultate așteptate:
•
R1: 1 Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2021-2027
elaborată și implementată;
•
R2: 1 Plan de Mobilitate Urbană Durabilă actualizat și implementat;
•
R3: 70 de persoane participante la modulele de formare profesională.
Grupul țintă este reprezentat de persoanele direct sprijinite în cadrul proiectului (persoane la
nivelul cărora se așteaptă un efect ca urmare a intervenției) din categoriile:
• personal de conducere și de execuție din cadrul UAT Municipiul Bacău;
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• aleși locali din cadrul UAT Municipiul Bacău, astfel cum sunt definiți în actele normative incidente
administrației publice locale. Acest grup țintă format din 70 de persoane va participa la unul din
cele 2 cursuri de formare profesională, în vederea dobândirii de competențe și abilități noi,
inovative, cu scopul creșterii performanțelor și profesionalismului.
Acest proiect este relevant pentru grupul țintă ales și pentru beneficiarii finali – cetățenii, ca
urmare a activităților și rezultatelor scontate menite să conducă la îmbunătățirea calității serviciilor
publice oferite de catre UAT Municipiul Bacău cetățenilor.
Valoarea totală a proiectului care face obiectul contractului de finanțare este de 956.901,40 lei,
din care 813.366,19 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European,
124.397,18 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național iar suma de
19.138.02 lei reprezintă cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.
Activităţi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborarea documentaţiilor pentru achiziţiile publice prevăzute ȋn contractul de finanţare
(referat de necesitate, caiet de sarcini);
Ȋntocmirea şi transmiterea la AM POCA a cererilor de rambursare/ de plată;
Ȋntocmirea şi transmiterea la AM POCA a rapoartelor de progres;
Participarea la evaluarea ofertelor (tehnice şi financiare) depuse de ofertanţi;
Pregătirea şi transmiterea dosarelor de achiziţie la AM POCA;
Pregătirea şi punerea la dispoziţia reprezentanţilor AM POCA a documentelor cu ocazia
vizitelor pe teren;
Ȋntocmirea şi transmiterea la AM POCA, dacă e cazul, a notificărilor;
Verificarea rapoartelor de progres ȋntocmite de consultanţi;
Transmiterea de adrese către firme/instituţii pentru colectarea de date pentru elaborarea
Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana şi a Planului de Mobilitate Urbana Durabilă pentru
perioada 2021-2027 şi transmiterea acestora către consultanţi;
Ȋncărcarea ȋn aplicaţia MySMIS a tuturor documentelor cerute (dosare de achiziţie, notificări,
cereri de rambursare etc.).

5. Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații ,, N.V. Karpen ”
Implementarea proiectului Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații ,, N.V.
Karpen ” va fi asigurată din fonduri europene - Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile, Prioritatea de investiții 4.4 – Investiții în educație, în formare, inclusiv în formare
profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii
educaționale relevante pentru piața forței de muncă.
Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale. Infrastructura educațională este
esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a
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capacității de integrare socială. Conform analizei din cadrul SIDU, dintre liceele cu profil tehnic, 4
au un scor total al notelor sub 5 (scor format din notele la Bacalaureat, notele de absolvire şi
performanţele la olimpiade şcolare), din cauza nepromovabilităţii la examenul de Bacalaureat.
Prin urmare, pe lângă eforturile de specializare practică depuse de instituţii împreună cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean, o atenţie deosebită trebuie acordată creşterii calităţii actului
educaţional şi reducerii abandonului şcolar în cadrul învăţământului tehnic. Conform datelor oferite
de Primăria Municipiului Bacău, starea clădirilor pentru învăţământul preuniversitar trebuie
îmbunătăţită considerabil. Reabilitarea este o condiţie pentru eficientizarea consumurilor şi
reducerea cheltuielilor cu întreținerea unității de învățământ iar modernizarea instituției de
învățământ este necesară pentru îmbunătățirea procesului educațional și ridicarea standardelor.
Specializarea elevilor din învăţământul tehnic din municipiul Bacău are ca scop încheierea unor
parteneriate cu operatori economici, cu perspective de angajare după finalizarea studiilor.
Grupul ţintă vizat:
➢ Elevii și cadrele didactice. Prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiul
Tehnic de Comunicații ,, N.V. Karpen ” se estimează îmbunătățirea serviciilor de
educație și formare profesională a tinerilor;
➢ Municipiul Bacău, în calitate de ordonator de credite, care asigură necesarul
financiar pentru plata consumurilor de energie precum și întreținerea unității de
învățământ.
Activități:
-obținerea de la OCPI a extrasului de carte funciară și a ortofotoplanului, inclusiv
actualizarea acestora dupa 30 zile;
-depunere documentației în vederea reînnoirii certificatului de urbanism;
-solicitarea la OCPI a Încheierilor la documentele cadastrale;
- răspuns la solicitările de clarificări 4-12, cu trimiterea documentelor cerute prin acestea;
- în urma activităţilor realizate proiectul a ajuns în faza de precontractare.

6. Modernizare și reabilitare Colegiul ,,Grigore Antipa”.
S-a semnat în data de 13.05.2020 contractul de finanțare a proiectului ,,Modernizare și
reabilitare Colegiul ,,Grigore Antipa” cod SMIS 129438.
Execuția obiectivului va fi asigurată din fonduri europene - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 -Investiții în educație, în formare, inclusiv în formare
profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.5 -Creșterea calității infrastructurii
educaționale relevante pentru piața forței de muncă.
Grupul ţintă vizat:
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➢ Elevii și cadrele didactice - prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului
,,Grigore Antipa” se estimează îmbunătățirea serviciilor de educație și formare
profesională a tinerilor;
➢ Municipiul Bacău, în calitate de ordonator de credite, care asigură necesarul
financiar pentru plata consumurilor de energie precum și întreținerea unității de
învățământ.
Activități derulate:
- achiziția serviciilor de proiectare: expertiză tehnică, studiu topo, studiu geotehnic, audit
energetic, DALI și serviciil de consultanță pentru întocmirea cererii de finanțare pentru obiectivul
de investiții: Modernizare și reabilitare Colegiul ,,Grigore Antipa” ;
- elaborarea referatelor de modificare a echipei de implementare a proiectului față de echipa
declarată la depunerea cererii de finanțare;
-obținerea de la OCPI a extrasului de carte funciară și a ortofotoplanului, inclusiv actualizarea
acestora dupa 30 zile;
-depunerea documentației, în vederea obținerii certificatului de urbanism;
-demersuri în vederea obţinerii de la OCPI -,,Încheierile” la documentele cadastrale
-întocmire răspuns la solicitările de clarificări 7-13, cu obținerea/completarea și trimiterea
documentelor cerute prin acestea;
- întocmirea şi validarea rapoartelor de progres nr. 1 şi 2, încărcarea în platforma MySMIS2014 a
notificărilor nr. 1 şi 2;
- întocmire răspuns la recomandările formulate de AMPOR, ca urmare a vizitei în teren;
- întocmirea caietelor de sarcini necesare demarării achiziţiilor prevăzute în cererea de finanţare.

.7.TechRevolution
Agenția de Dezvoltare Locală Bacău implementează proiectul TechRevolution, alături de
parteneri din Nyiregyhaza (HU), Piraeus (GR), Pardubice (CZ), Vilanova i la Geltru (ES) și
Schiedam (NL), sub coordonarea partenerului lider Barnsley Metropolitan Borough Council (UK).
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional URBACT III, Axa Prioritară 1 – Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 1 – Diseminarea bunelor practici și a
expertizei, precum și valorificarea rezultatelor schimburilor de experiență privind dezvoltarea
urbană sustenabilă, inclusiv legăturile de tip urban-rural, Obiectivul specific 3 – Îmbunătățirea
implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă.
Partenerii din cadrul acestui proiect s-au constituit sub forma unei rețele de transfer, cu scopul de
a atinge obiectivul general al proiectului: transferul modelului de succes folosit de Barnsley
Metropolitan Borough Council (UK) în ceea ce privește serviciile de asistență în afaceri Enterprising Barnsley și dezvoltarea unui hub tehnologic - Digital Media Centre.
• REȚELELE DE TRANSFER reprezintă unul dintre cele trei tipuri de rețele dezvoltate în
cadrul programului URBACT III, alături de reţele pentru planificarea acţiunilor și reţele de
implementare. Fiecare rețea de transfer este compusă inițial din 3 orașe, care parcurg o
primă etapă de lucru de 6 luni, urmând ca în această perioadă să primească resurse
9
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pentru extinderea rețelei, prin identificarea partenerilor relevanți. Comitetul de Monitorizare
URBACT a aprobat, în data de 4 aprilie 2018, 23 de rețele de transfer care includ 75 de
orașe europene partenere.
Scopul aderării la acest proiect este îmbunătăţirea calităţii procesului de planificare şi
implementare a planurilor urbane integrate şi învăţarea celor mai bune practici de management al
incubatorului de afaceri HUB PENTRU TINERET – Cinema ORIZONT.
La nivel local, în transferul bunei practici, Agenția de Dezvoltare Locală Bacău se bucură atât de
sprijinul entităților din sectorul public, cât și de cel al celor din sectorul privat: Primăria Municipiului
Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Federația Tinerilor din Bacău, MEDIA GAB
S.R.L., și Asociația „Centrul European de Educație și Training”.
Prin intermediul Rețelei de transfer Tech Revolution, Agenția de Dezvoltare Locală Bacău își
propune să contribuie la:
• dezvoltarea ecosistemului de start-up-uri la nivelul municipiului Bacău;
• stimularea cererii pentru un sistem antreprenorial eficient în domeniul digital și în domeniul
industriilor creative;
• încurajarea unei abordări mai strategice privind dezvoltarea economică;
• consolidarea relațiilor și conexiunilor între părțile interesate la nivel local și cele de la nivel
regional.
Durata proiectului: 04.04.2018 – 04.06.2021.
Valoarea totală a proiectului: 599.933,50 Euro, din care 478.569,78 euro - contribuția FEDR și
121.363,72 euro - cofinanțare publică. Agenției de Dezvoltare Bacău îi revin 48.440 euro, din care
41.174 Euro reprezintă contribuția FEDR și 7.266 euro reprezintă cofinanțarea locală.

8.Proiectul WiFi4EU
Inițiativa WiFi4EU promovează accesul liber la conectivitatea Wi-Fi pentru cetățenii din spațiile
publice, inclusiv parcurile, piețele, clădirile publice, bibliotecile, centrele de sănătate și muzeele din
municipalitățile din Europa. Inițiativa WiFi4EU a oferit Municipiului Bacău posibilitatea de a utiliza
un voucher în valoare de 15 000 EUR pentru instalarea echipamentelor Wi-Fi în spațiile publice
din cadrul municipalității, care nu sunt deja echipate cu un hotspot Wi-Fi gratuit. În data de 19 Iunie
2019 s-a semnat contractul de finanțare cu Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA).
Semnarea electronică a acordului de grant de Municipalitatea Bacău cu Agenția Executivă
pentru Inovare și Rețele (INEA), a fost înregistrat cu numărul INEA/CEF/WIFI4EU/22019/004097-040111. Ulterior datei de semnare a grantului s-a demarat procesul de achiziție
publică. În data de 12 decembrie 2019 a fost semnat contractul de instalare si funizare serviciu cu
operatorul RCS&RDS. Se monitorizează contractul pe toată durata acestuia, până la data de 25
februarie 2022. Locațiile care beneficiază serviciul de wifi în Municipiul Bacău sunt:
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9.“Educaţie digitală în învăţământul preuniversitar din Municipiul
Bacău”
Având în vedere oportunitatea oferită prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară
2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.
Prioritatea de investiţii 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvemare, e-învăţare, eincluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a
Intemetului, Acţiunea 2.3.3 - îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în
domeniul e-educaţie, e- incluziune, e-sănătate şi e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, ADL
BACĂU a contribuit la elaborarea cerererii de finanţare pentru dotarea tuturor unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat aflate pe raza municipiului cu echipamente/dispozitive IT pentru
desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţional atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele
didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2.
Astfel, în vederea dotării unităților de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza
Municipiului Bacău cu echipamente IT mobile şi alte echipamente/dispozitive electronice menite să
11
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faciliteze desfăşurarea activităţilor didactice în mediul on-line, proiectul propus prevede
următoarele activităţi:
-Dotarea unui număr de 734 săli de clasă cu un pachet care conţine laptop, proiector, camera
web, router wireless şi tablă interactivă;
-Dotarea şcolilor cu 4267 tablete pentru a fi distribuite către elevi.
Valoarea totală a proiectului “Educaţie digitală în învăţământul preuniversitar din Municipiul
Bacău”, este de 19.738.538,71 lei (inclusiv TVA);
Cofinanţarea proiectului este de 2% din valoarea eligibilă a proiectului “Educaţie digitală în
învăţământul preuniversitar din Municipiul Bacău”, în cuantum de 394.770,77 lei (inclusiv TVA);

10.“Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în
Municipiul Bacău”
Având în vedere oportunitatea oferită prin Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM
2014-2020, Axa Prioritară 9- Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de
COVID-19, Obiectivul Specific 9.1-Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19,
Cod apel: POIM/881/9/1/ “Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea
gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, ADL BACĂU a iniţiat
proiectul prin care Municipiul Bacău a depus o cerere de finanţare nerambursabila 100 %, pentru
dotarea tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat aflate pe raza municipiului cu:
- echipamente de protecție / dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la: măști de
protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de
tipul nebulizatoarelor.
Obiectivul proiectului consta în asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei
sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS–COV–2, în sistemul public de
educație preuniversitară din Municipiul Bacău.
Astfel, în vederea dotării unităților de învăţământ preuniversitar de stat situate pe raza
Municipiului Bacău cu echipamentele precizate mai sus, proiectul propus prevede următoarele:
Dotarea unui număr de 31 de scoli, cuprinzand atât săli de clasă cât și anexele aferente
acestora (sâli de sport, holuri, alte anexe, etc.) cu echipamente de protecție / dispozitive medicale,
în special, dar fără a fi limitate la: măști de protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatură
destinată dezinfecției și sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor.
Valoarea totală a proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID19 în Municipiul Bacău”, este de 2.564.791,19 lei (inclusiv TVA).

11. Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea

marginalizată din Municipiul Bacău”
realizată în cadrul proiectului POCU, AP. 5/PI 9.vi/OS 5.1, “Sprijin pregătitor pentru elaborarea
Strategiilor de Dezvoltare Locală” - un proiect căștigat pentru dezvoltarea comunităților
marginalizate din Municipiul Bacău.
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Obiectivul general 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.
Activități desfășurate:

- Derularea activităţii noului GAL conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 20142020 - GAL IDD Bacău;
- Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL;
- Implementarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse
obiectivele strategiei de dezvoltare locală.

Proiecte cu finanţare locală
1.Sistem integrat pentru managementul interacțiunii cu cetățenii
incidentelor care afectează domeniul public al Municipiului Bacău

și gestiunea

Municipiul Bacău implementează din buget propriu, proiectul „Sistem integrat pentru managementul
interacțiunii cu cetățenii și gestiunea incidentelor care afectează domeniul public al Municipiului
Bacău”
Beneficiarul investiției (grupuri țintă)
Beneficiarii proiectului de implementare a sistemului informatic pentru Managementul Relației cu
Cetățenii (CRM = Citizen Relationship Management) și a Dispeceratului pentru Servicii Urbane în
subordinea Primăriei municipiului Bacău sunt:
• Cetățenii municipiului Bacău – beneficiarii finali ai investiţiei, prin oferirea unei posibilităţi
alternative de interacţiune cu administraţia locală pentru solicitarea unor servicii, pentru
informare sau pentru semnalarea unor incidente, prin cresterea gradului de informare al
acestora, precum şi prin posibilitatea de accesare a serviciilor disponibile telefonic sau online, fără necesitatea de deplasare la sediul Primăriei şi cu posibilitatea de utilizare şi în afara
orelor normale de program ale Primăriei;
• Alte persoane fizice şi juridice care deţin proprietăţi pe teritoriul municipiului Bacău şi care
interacţionează cu administraţia locală;
13
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•
•

Municipiului Bacău– realizatorul şi proprietarul investiţiei;
Personalul aparatului de specialitate al Primarului, precum şi angajaţii serviciilor publice din
subordinea Consiliului Local al municipiului Bacău, care vor avea acces centralizat la toate
datele necesare pentru managementul eficient al relaţiei cu cetăţenii, precum şi la informaţii
centralizate şi în timp real cu privire la incidentele de pe teritoriul municipiului. Va creşte
gradul de informare al angajaţilor, precum şi capacitatea lor de a rezolva probleme mai rapid
şi de a veni astfel în întâmpinarea cerinţelor cetăţenilor. Automatizarea unor activităţi va duce
la reducerea necesarului de interacţiune directă cu cetăţenii, va reduce stresul şi va creşte
eficienţa muncii.

Obiectivele sistemului informatic
Sistemul informatic integrat are ca scop atingerea următoarelor obiective majore:
• Crearea unui punct de registratură electronică în cadrul Primăriei Municipiului Bacău, care să
fie integrat cu toate compartimentele instituției. Utilizatorii vor avea acces la aplicație și vor
putea gestiona documentele electronice conform rolurilor stabilite și a fluxurilor de lucru
aferente fișei postului;
• Crearea unui punct de scanare în cadrul Primăriei Municipiului Bacău, care să permită
convertirea în format digital a tuturor documentelor și integrarea acestora cu sistemul de
management al documentelor, pentru a putea fi procesate în fluxurile de lucru din această
platformă;
• Implementarea unei platforme integrate de management electronic al documentelor și al
fluxurilor de activități ale tuturor angajaților Primăriei Municipiului Bacău, care să permită
preluarea, transmiterea și finalizarea sarcinilor de lucru care implică rezolvarea unor dosare
care includ documente primite sau elaborate;
• Integrarea fluxurilor electronice de documente cu fluxurle electronice de rezolvare de
solicitări/petiții care nu au la bază documente transmise în formă scrisă, ci comunicări
electroniec sau verbale, inclusiv telefonice, sau observarea unor incidente de către
personalul propriu al Primăriei;
• Implementarea unei aplicații de gestiune electronică a dosarelor de instanță, cu elementele
componente - evidență dosare, documente anexe, termene, cauze, părți, stadiu;
• Implementarea unei aplicați de gestiune a documentelor specifice de urbanism;
• Crearea unui punct de Registratură și 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 Centru de Informare Cetățeni (CIC) 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 căre personalul Primăriri aflat în celelalte sedii din oraș;
• Implementrea unui sistem automat de programare la ghișeu și gestionare a cozilor de
așteptare pentru cetățenii deserviți de CIC;
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•

•

•

•

•
•

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 legate de domeniul public sau serviciile oferite de instituție din subordinea Primăriei
și Consiliului Local Bacău;
Implementarea unui subsistem informatic integrat pentru activitatea de Dispecerat, care să
permită înregistrarea, identificarea, alozarea 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
documetelor 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 cetățeni sau de către personalul Primăriei.
Publicarea în portalul web al Primăriei a unei hărți a incidentelor/sesizărilor, care să permită
identificarea acestora și vizualizarea detaliilor;
Crearea unei baze de date unice cu cetățeni și date de identificare/contact, care să fie
utilizată atât de subsistemul de registratură, cât și de al dispeceratului, dar care să poată fi
utilizată și de către alte subsisteme informatice ale Primăriei (de ex. subsistemul de taxe și
impozite locale sau 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 Primărie, indiferent de serviciul care
gestionează o anumită interacțiune și de subsistemul informatic utilizat pentru înregistrarea
respectivei interacțiuni.

Din punctul de vedere al beneficiilor așteptate în urma implementării proiectului, acestea includ:
• Implementarea subsistemului de Registratură electronică și management electronic al
fluxurilor de documente;
• Creșterea productivității generale a angajaților Primăriei care sunt implicați în rezolvarea
sesizărilor și a solicitărilor de servicii ale cetățenilor cu până la 25%, prin optimizarea
activităților de căutare a documentelor și a dosarelor în lucru și istorice, de tipărire, de
deplasare între birouri și servicii pentru aprobări;
• Funcționalități care să permită digitizarea întregii arhive istorice de documente a Primăriei (cu
resurse proprii sau printr-un contract separat de servicii cu o firmă specializată), astfel încât
regăsirea documentelor să fie ulterior accesibilă tuturor angajaților cu drepturi de acces, fără
a mai necesita căutarea manuală în arhiva fizică a documentelor. Pentru dosarele care vor fi
arhivate începând cu momentul intrării în utilizare a sistemului propus, arhivarea electronică
a acestora se va realiza de către personalul serviciului de Arhivă, prin centrul de scanare din
cadrul Primăriei;
• Posibilitatea centralizării tuturor interacțiunilor cu cetățenii într-un nou centru unic de relații cu
cetățenii, sau în viitor eventuala deschidere a unor centre suplimentare de preluare
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•

•

•

documente în alte zone ale orașului, fără a mai fi necesar ca cetățenii să se deplaseze fizic
până la sediul central al Primăriei unde lucrează funcționarii care vor rezolva respectivele
dosare. Prin funcțiile de digitizare (scanare) și de management electronic al fluxului de
documente, se poate astfel separa activitatea de predare/primire a documentelor de cea de
rezolvare a cazurilor deoarece, odată primite la centrul de informare pentru cetățeni,
documentele sunt scanate și transmise direct în formă electronică către compartimentul
responsabil cu rezolvarea cazului;
Separarea funcțiilor de front office (interacțiune cu cetățenii, preluare de documente, răspuns
la întrebări uzuale) și de back-office (rezolvarea dosarelor) crește eficiența activităților de
back office, eliminând timpul pierdut datorită interacțiunii directe cu cetățenii. De asemenea,
lipsa unui contact direct între cetățeni și funcționarii din back-office care rezolvă cazurile
anonimizează interacțiunea cu cetățenii și previne potențiale tentative de corupere a
funcționarilor prin solicitarea unui tratament preferențial sau prioritar;
Posibilitatea implementării în cadrul portalului internet al Primăriei a unui serviciu electronic
care să permită cetățenilor vizualizarea stării unui anumit dosar, în funcție de numărul de
înregistrare primit, evitând astfel deplasarea la sediul Primăriei;
Posibilitatea integrării în viitor cu un portal de servicii electronice, integrare prin intermediul
căreia să fie posibil transferul documentelor electronice dinspre și spre Portal/Registratură.

Implementarea subsistemului de dispecerat, integrat cu subsistemele de management de
documente, GIS și Taxe și Impozite:
• Realizarea și promovarea către cetățeni a unui punct unic de contact telefonic cu Primăria
pentru orice problemă care privește domeniul public sau pentru solicitări de informații/servicii
va duce la o eficientizare semnificativă a interacțiunii cu cetățenii, care nu mai trebuie să se
deplaseze la instituțiile administrației locale pentru a afla informații de interes general sau
stadiul rezolvării unor anumite dosare sau solicitări. Comunicarea telefonică oferă
posibilitatea de acces la serviciile administrației și celor care fie nu au timp, fie nu se pot
deplasa, fie nu sunt familiarizați cu mijloace electronice de comunicare (servicii electronice,
email) ;
• Amplasarea pe hartă a incidentelor semnalate de cetățeni (fie prin aplicația mobilă, fie prin
dispecerat) va permite identificarea unor zone cu probleme ale orașului, precum și o listă a
problemelor prioritare (din punctul de vedere al cetățenilor) pentru anumite zone ale orașului.
Păstrarea unei evidențe a problemelor semnalate de cetățeni poate constitui ulterior o
ipoteză valoroasă de lucru în vederea fundamentării unui program de investiții;
• Existența unei hărți electronice a incidentelor, disponibilă și actualizată în timp real pe site-ul
internet al Primăriei va duce la eliminarea semnalărilor multiple pentru același incident, cu
efect în creșterea eficienței operatorilor dispeceratului și în scăderea numărului de sesizări.
Subsistem de tip CRM pentru managementul bazei de date cu cetățeni, pentru centralizarea
interacțiunilor cu Primăria și pentru managementul comunicării electronice cu cetățenii:
• Informațiile de identificare ale cetățenilor vor fi unificate din toate sistemele informatice ale
Primăriei, astfel încât urmărirea interacțiunii cu un cetățean să se poată realiza centralizat,
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•

•

•

•

fară a fi necesară accesarea directă de către funcționar a bazelor de date ale diferitelor
compartimente funcționale ale Primăriei.
Va exista posibilitatea lansării unor campanii automate de informare prin email sau prin
intermediul aplicației mobile cu privire la anumite incidente care afectează zonele de interes
selectate de către fiecare cetățean în profilul său electronic. Astfel, va exista o abordare
proactivă în sensul în care cetățenilor le vor fi furnizate informații filtrate după zona relevantă
de oraș care este de interes pentru aceștia.
Operatorii dispeceratului și ai Centrului de Informare pentru Cetățeni vor putea accesa
imediat profilul unui cetățean și vor putea vizualiza istoricul interacțiunii acestuia cu Primăria,
ceea ce va ajuta la scăderea timpului de interacțiune necesar în acest moment pentru aflarea
informațiilor de istoric. De exemplu, va fi posibilă consultarea de către Dispecer a situației
referitoare la debitele unei persoane și comunicarea telefonică a acestei situații către
cetățean, în cazul în care acesta dorește o astfel de informație.
Prin automatizările centralei telefonice de dispecerat se vor putea implementa servicii de
furnizare automată de informații cu privire la debitele înregistrate în rolul fical al unei
persoane, prin accesarea automată a bazei de date a sistemului de taxe și impozite locale de
către robotul telefonic și ulterior citirea acestora la telefon solicitantului (pe bază de
identificator al persoanei și cod de autentificare).
Se vor putea implementa servicii electronice automate de notificare telefonică a
contribuabililor, prin mesaje înregistrate automate, la apropierea termenelor de achitare a
impozitelor datorate, ceea ce va crește gradul de încasare la timp a veniturilor din impozite și
va reduce necesarul de comunicare scrisă a notificărilor privind plata impozitelor.

Subsistem de management al programărilor la ghișeu
• Se va crea un cadru optimizat și civilizat pentru cetățenii care așteaptă la ghișee, evitându-se
dezorganizarea și atmosfera generală de iritare care se instalează în spațiile de lucru cu
publicul, atunci când oamenii care așteaptă la cozi, nu știu câte persoane mai au în față și
sunt forțati să stea în picioare la coadă ca să nu își piardă rândul;
• Vor fi disponibile statistici cu privire la timpul de așteptare al fiecărui cetățean (timpul scurs
între momentul când a solicitat un bilet de ordine și momentul când a fost chemat la ghișeu),
cu privire la eficiența personalului de la ghișeu (timpul petrecut cu fiecare cetățean în parte),
care vor permite evaluarea eficienței și a performanței comparative a lucrătorilor de la ghișee.
Cetățenii care vor lua tichete de ordine vor putea vedea care este timpul mediu de așteptare
pentru rezolvarea unui caz și vor putea calcula ora aproximativă când vor ajunge la ghișeu,
astfel că vor putea pleca și reveni la ora respectivă, fără să mai fie obligați să aștepte la
coadă. De asemenea, se va putea urmări în timp real, din orice sediu al instituției, situația
aglomerației de la orice ghișeu (numărul de tichete de ordine eliberate și numărul de cetățeni
care așteaptă) ;
• creșterea înțelegerii impactului schimbărilor climatice la nivel sectorial și intersectorial;
• dezvoltarea procesului de integrare și dezvoltarea economică și socială.
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Reprezentare la nivel național și internațional
• „ANTREPRENORIAT ÎN BACĂU - prezent și viitor”
Agenția de Dezvoltare Locală Bacău a organizat joi, 23 Ianuarie 2020, începând cu ora 12.00,
în aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, evenimentul „ANTREPRENORIAT ÎN
BACĂU - prezent și viitor”, derulat în cadrul proiectului „TechRevolution”, finanțat prin
Programul Operațional URBACT III.
În deschiderea evenimentului prefectul Bacăului, Liviu Miroșeanu, și rectorul universității,
prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky, au vorbit studenților prezenți despre perspectiva
educației antreprenoriale în rândul tinerilor.
Lectorii invitați au împărtășit tuturor celor prezenți poveștile de succes care stau în spatele
carierei lor și au oferit sfaturi tuturor celor care doresc să devină antreprenori. Speakerii
evenimentului au fost Adrian Anghel – director ADL Bacău, Cosmin Tomozei de la
Universitatea Bacău, Adriana Ciorcilă – Federația Tinerilor din Bacău, Dan Tătaru – GAL IDD
Bacău, Cornel Borza – „Fabricat în Bacău”, Ionuț Pascaru de la „Propas” SRL și Rocsana
Roșu – „Comboteh”.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional URBACT III, Axa Prioritară 1 – „Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 1 – „Diseminarea bunelor practici și a
expertizei, precum și valorificarea rezultatelor schimburilor de experiență privind dezvoltarea
urbană sustenabilă, inclusiv legăturile de tip urban-rural” Obiectivul specific 3 – „Îmbunătățirea
implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă”.
Obiectivul general al proiectului „TechRevolution”, constă în dezvoltarea, testarea şi
diseminarea unei metodologii comune, flexibile în vederea elaborării planurilor de management
şi integrarea acestora în procesul de planificare managerială care promovează utilizarea
sustenabilă a valorilor antreprenoriale ca instrumente de dezvoltare economică şi socială.

• Proiecte prioritare pentru zona urbană funcțională a Bacăului
Marți, 18 februarie a avut loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău evenimentul „Proiecte
prioritare pentru zona urbană funcțională a Bacăului”, organizat de Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.
Acest eveniment a propus identificarea de proiecte, soluții, pornind de la studiile efectuate de
către Banca Mondială, pentru a întări zona urbană funcțională a municipiului Bacău. Au onorat cu
prezența, Cosmin Necula, primarul Municipiului Bacău, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului
Județean Bacău, Vasile Asandei, director-general al Agenției pentru Dezvoltare Regională NordEst, reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale, ONG-urile, reprezentanți ai mediului de
afaceri și universitar, ai Ordinului Arhitecților, ai mass-media cât și cetățenii care au dorit să se
implice în dezvoltarea comunităților în care trăiesc. În deschiderea întâlnirii, au vorbit Anda Petria,
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director-general al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău și Ilie Bîrzu,
director-adjunct al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău care au
arătat că în contextul negocierilor cu Comisia Europeană pentru următoarea perioadă de
programare 2021-2027, în cadrul cărora dezvoltarea urbană reprezintă o temă specială de analiză,
sunt foarte importante viziunea si opinia actorilor relevanți privind abordarea acestui domeniu.
Primarul Municipiului Bacău a continuat seria alocuțiunilor. Acesta a spus că „ pentru
următoarea perioadă de programare 2021-2027 este foarte important ca autoritățile de
management responsabile cu derularea proiectelor la nivel regional să fie preluate de către
Agențiile de Dezvoltare Regionale, respective de către ADR NE, la nivelul regiunii noastre.
Atragerea de finanțări europene nu trebuie să însemne un scop în sine, acestea fiind importante în
măsura în care răspund nevoilor identificate la nivelul comunităților locale”.
Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău a anunțat că în prezent sunt în curs de
definitivare două documente esențiale în ceea ce privește dezvoltarea zonei urbane funcționale a
municipiului Bacău și a Județului Bacău, în general. Aceste documente, „Planul de Amenajare a
Teritoriului Județului Bacău„ și „Planul de Urbanism Zonal Dezvoltarea Aeroportului Internațional
George Enescu” Bacău au fost prezentate, de către doi specialiști de prestigiu din România,
arhitect urbanism dr. Nicolae Țarălungă și arhitect Sorin Gavrea.
În continuare,Vasile Asandei, director-general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a
creionat principalele caracteristici ale noului cadru pentru politica de coeziune 2021-2027. Astfel
pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană propune
modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE. Se preconizează cinci
priorități investiționale:
1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea
întreprinderilor mici și mijlocii
2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și
investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor
climatice
3.O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea
calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului
egal la sistemul de sănătate
5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la
nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
Ar urma ca finațarea FEDR să fie, pentru viitoarele proiecte, de 70% pentru regiunile mai puțin
dezvoltate iar diferența să fie suportată de la bugetul național și local. În acest context este
important ca în următoarea perioadă, ideile de proiect să pornească de la nevoile reale identificate
în comunitate și nu de la liniile de finanțare considerate a priori ca fiind oportune.
Seria prezentărilor a continuat cu Adina Vințan, expert dezvoltare urbană Banca Mondială, care a
vorbit despre importanța dezvoltării zonelor metropolitane și proiectele prioritare cu impact
metropolitan pentru zona urbană funcțională a municipiului Bacău și Ioana Ivanov, partener asociat
Civitta Strategy&Consulting, care a abordat perspectivele elaborării unei strategii metropolitane a
Bacăului.
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Ultimul subiect înainte de sesiunea de discuții interactive a aparținut directorului ADL Bacău,
Constantin-Adrian Anghel care s-a referit la stadiul proiectelor de dezvoltare durabilă a municipiului
Bacău
Finalul întâlnirii a aparținut dezbaterii. Cei prezenți în sală au făcut propuneri, au ridicat probleme,
au stârnit, pe alocuri, controverse. Factorii de decizie prezenți au oferit răspunsuri la toate aceste
probleme identificate și în final opinia cvasi-generală a fost aceea că această întâlnire a fost
extrem de utilă și un pas făcut cu dreptul de comunitate, în perspectiva elaborării noii strategii
pentru zona urbană funcțională a Bacăului 2021-2027 și a portofoliului de proiecte care va sta la
baza viitoare dezvoltări a zonei.
Zonele Metropolitane/ZM (acolo unde există constituite formal, juridic) sau Zonele Urbane
Functionale/ZUF (așa cum au fost definite în Documentul Cadru pentru Implementarea POR 20142020 ) pot fi eligibile pentru perioada de programare 2021-2027,pe dezvoltare urbană, cu condiția
existenței/elaborării unei Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană Durabila asociată teritoriului ZM
sau ZUF (după caz). Această abordare ar urma să implice acordarea de bonusuri acelor proiecte
care ar fi incluse într-o astfel de strategie, precum și o flexibilitate privind tipurile de proiecte,
respectiv:
- Proiecte individuale ale UAT-urilor componente ale ZM sau ZUF
- Proiecte în parteneriat între UAT-urile componente ale ZM sau ZUF;
- Proiecte prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a ZM
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană va fi o pre-condiție pentru accesarea fondurilor
pe dezvoltare urbană. Pentru polii de creștere, SIDU va trebui elaborată la nivel de
ZUF/ZM. Restul reședințelor de judet au opțiunea de a elabora acest document la nivel de
UAT sau ZUF/ZM.

• Bariere și soluții propuse în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice
În data de 18 februarie 2020 a avut loc la București evenimentul ”Planul Național Integrat în
domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice: bariere și soluții propuse” organizat de Asociația
”Orașe Energie în România”, în parteneriat cu Convenția Primarilorprivind Clima și Energia.
Au participat reprezentanți ai Biroului de Mediu din cadrul Uniunii Europene, reprezentanți ai
Ministerelor Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor,
Ministerul Fondurilor Europene, reprezentanți ai ANRE la nivel național, consultanți Delloitte,
Fundațiile ADEPT si GEC Bucovina, reprezentanți ai autorităților locale, distribuitorilor de energie,
agențiilor locale și regionale de energie și desigur ai OER România.
Din partea Municipiului Bacău, au participat Costel Dumitrașcu și Sebastian Negrea, inspectori de
specialitate în cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău. Dintre autoritățile locale prezente,
alături de Bacău au mai participat, prin diferiți reprezentanți: Bistrița, Mizil, Târgoviște, Sibiu, SatuMare, Brașov, Suceava.
Scopul întâlnirii a fost acela de a facilita dialogul între factorii de decizie la nivel național,
autoritățile locale și reprezentați ai societății civile care pot contribui la modelarea politicilor în
domeniul energiei și schimbărilor climatice precum și la reabilitarea și eficientizarea din punct de
vedere energetic a clădirilor publice.
Agenda a cuprins:
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- Prezentarea legislației europene actuale și a stadiului de aplicare a PNIESC (Planului
National Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice) la nivel național, în tările
membre.
- Prezentarea de către reprezentanții externi ai Biroului European de Mediu, a situațiilor
statistice europene privind deficiențele apărute în planurile strategice ale țărilor membre,
privind PNIESC și Acordul Verde European. Referitor la acestea, doar 19 planuri ale țărilor
membre au fost transmise și acceptate. România, în mare parte, din cauza lipsei de date
centralizate actualizate, nu a transmis deocamdată planul strategic privind reducerea emisiilor
de carbon care ar trebui să reflecte țintele propuse de UE pentru 2030: reducerea cu 50-55 %
a emisiilor de carbon și creșterea ponderii energiei regenerabile cu peste 30 %.
- Barierele în implementarea PNIESC în sectorul clădirilor apaținând autorităților locale și
soluții de depășire a acestora. Întrebările cele mai reprezentative, la acest punct din agendă,
au fost următoarele: „Cum asigurăm cadrul legislativ pentru aplicarea PNIESC ?”, „De ce nu se
poate face expertiza tehnică în ministere ?”, „De ce nu se culeg date corecte și de ce nu se
monitorizează eficiența energetică a clădirilor reabilitate? ”De ce autoritățile locale nu
angajează specialiști energetici ?”
- Sursele de finanțare în vederea atingerii țintelor PNIESC, principalele linii de finanțare și
obiectivele specifice referitoare la renovarea clădirilor publice și eficiența energetică, pentru
perioada 2021-2027. Secretarul de stat în Ministerul Fondurilor Europene, a menționat că în
următorii 10 ani România ar putea accesa, luând în considerare și finanțarea din Bugetul de
Stat până la 13 miliarde euro.
În cadrul sesiunii de discuții libere au fost împărtășite idei și soluții aplicate de fiecare
municipalitate în teritoriu, cum ar fi reabilitările de la Râmnicu Vâlcea - 96 blocuri; Mizil - 41
blocuri; Bistrița - 90 blocuri; achiziționarea a 10 autobuze electrice - Satu Mare; 10 autobuze
pe gaz lichefiat - Râmnicu Vâlcea ; reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public și,
construcția rezervei de apă de la Bacău ; reabilitările clădirilor publice și achizițiile de autobuze
electrice de la Sibiu . Tot aici au fost semnalate problemele din orașele mari care beneficiază
de încălzire centralizată pe cărbuni: Timișoara, Iași, Craiova, în condițiile în care se încearcă
eliminarea folosirii combustibililor fosili.

• „Master-Planul General de Transport al României”
În perioada 5-6 martie 2020 a avut loc la Sinaia seminarul „Master Planul General de Transport al
României”, organizat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, care a urmărit
prezentarea Modelului Național de Transport și a Ghidurilor pentru elaborarea Analizei
Multicriteriale, Cost-Beneficiu și Cost-eficacitate, elaborate în cadrul proiectului ”Creșterea
capacității Ministerului Transporturilor de a realiza planificări strategice și de a administra Master
Planul General de Transport al României”( SIPOCA 15).
Au participat reprezentanți ai unităților administrative-teritoriale din țară, ai regiilor de transport,
agenților economici, ministerului transporturilor, ai JASPERS (Joint Assistance to Support Projects
in European Regions) România. Municipiul Bacău a fost reprezentat la această întâlnire de către
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Marius Cerghici, inspector de specialitate în cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.
Componenta de instruire a seminarului a vizat următoarele tematici:
-Necesitatea unei metodologii coerente pentru evaluarea proiectelor, cu ajutorul Modelului
Național de transport ( MNT) și a analizelor Multicriteriale, Cost-Beneficiu și Cost-eficacitate,
scopul, funcționalitatea și limitelor acestora
- Utilizarea instrumentelor pentru analiza comparativă a proiectelor de infrastructură de
transport
- Exemple referitoare la utilizarea Modelului și a Ghidului
În debutul primei zi a întâlnirii, conf. univ. dr. Florin Nemțanu, profesor în cadrul Facultății
de Transporturi, Universitatea Politehnică din București a prezentat utilizarea instrumentelor
pentru analiza comparativă a proiectelor de infrastructură de transport, necesitatea unei
metodologii coerente pentru evaluarea proiectelor și ghidul aferent analizei multicriteriale (
AMC) a proiectelor de infrastructură de transport. Concluziile referitoare la aceste teme se
referă la faptul că Modelul Național de Transport trebuie să contureze modelul de creștere,
imaginea de ansamblu a sistemului de transport, rolul proiectului de infrastructură de transport
în sistemul național de transport. Proiectele de infrastructură trebuie analizate cu unul din
instrumentele de analiză ( ACB, AMC, ACE), procesul de evaluare trebuie să fie simplu, bazat
pe o metodologie unitară. Perfecționarea personalului, pregătirea proiectelor, prioritizarea lor
sunt doar câțiva din pașii din planificarea strategică atât de necesari a fi îndepliniți, în timp ce
analiza cost-beneficiu, analiza cost-eficacitate și analiza multi-criterială sunt principalele
elemente care stau la baza evaluării strategice. Referitor la analiza multi-criterială ( AMC),
conform ghidului, aceasta este un instrument decizional care stabilește ierarhia preferințelor
între opțiunile unei investiții, pe baza unui set explicit de obiective identificate de decident,
pentru care s-au stabilit criterii măsurabile în scopul evaluării măsurii în care obiectivele au fost
atinse. În realizarea unei analize multicriteriale, proiectele de transport ar trebui evaluate
cantitativ și calitativ prin prisma obiectivelor strategice majore economic, siguranță, mediu,
accesibiliate și incluziune social, integrare.
În continuarea primei zi a seminarului, conf. univ. Robert Dobre de la Ministerul
Transporturilor a prezentat Master Planul General de Transport al României, documentul
strategic care stabilește principalele direcții de dezvoltare a infrastructurii de transport din
România pe toate modurile de transport: rutier, feroviar, naval, aerian şi multimodală iar AnaMaria Mitoi de la JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions)
România s-a referit la contribuția organizației pe care o reprezintă la elaborarea acestui
document.
Finalul primei zile a fost completat de prezentarea ghidurilor privind analiza cost-beneficiu (
ACB) și cost-eficacitate (ACE) și a studiilor de caz aferente. La scara unui proiect rezultatele
ACB indică viabilitatea sa economică dar este și un instrument de comparare a opțiunilor
acestuia. Scopul principal al analizei economice a unui proiect este acela de a determina dacă
proiectul produce beneficii economice și sociale care depășesc costurile acestuia pe durata de
analiză și totodată, dacă proiectul merită promovat. Analiza se realizează din perspectiva
utilizatorilor ( generic a societății ) și trebuie să includă toate efectele importante ale proiectului
( pozitive sau negative), costurile și efectele monetare cât și costurile și efectele monetizabile
(fără valoare de piață directă). Spre deosebire de analiza cost-beneficiu analiza cost22

_____________________________________________________________________________________________
Calea dr. Alexandru Șafran 145, Bacău, cod poștal 600298,

Tel/Fax: +40234512726, email: office@adlbacau.ro, website: www.adlbacau.ro

eficacitate ( ACE) este utilizată în special în cazul proiectelor pentru care pot fi estimate
costurile cu un nivel de acuratețe suficient dar la care beneficiile sunt dificil sau imposibil de
evaluat în termeni monetari. Una din analizele de interes pentru zona Bacăului a fost cea
referitoare la compararea celor 3 opțiuni de autostradă care ar putea traversa Carpații
Orientali. Atât din punctul de vedere economic cât și din punctul de vederea al zonelor
protejate traversate, autostrada Brașov-Bacău poate fi realizată cel mai ieftin.
Discuțiile interactive au animat cea de-a doua zi a întâlnirii de la Sinaia .Participanții au vorbit
despre dificultățile cu care se confruntă în implementarea proiectelor de transport, a procesului
de achiziții, despre lacunele Master Planului General de Transport al României. Astfel, în
opinia unora, acesta ar trebui să includă și o componentă de transport dedicată deplasărilor
nemotorizate ( bicicleta) și în afara localităților. S-a dat exemplul Bucureștiului, unde foarte
mulți salariați ai instituțiilor din capitală locuiesc în Ilfov și care nu pot accesa transportul
nemotorizat pentru a se deplasa la și dinspre serviciu.
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor implementează proiectul”Creșterea
capacității Ministerului Transporturilor de a realiza planificări strategice și de a administra
Master Planul General de Transport al României”( SIPOCA 15) și a încheiat un contract cu
asocierea format din SMART Integration SRL- Universitatea Politehnică București având ca
obiect furnizarea asistenței tehnice care presupune un program de instruire cu privire la
testarea proiectelor utilizând Modelul Național de Transport, precum și dezvoltarea de ghiduri
și proceduri care să sprijine activitatea Biroului Implementare Master Plan și să
îmbunătățească fluxul de date dintre minister și companiile din domeniul transporturilor.
JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) România este un
parteneriat de asistență tehnică între Comisia Europeană, BEI și BERD ce acordă asistență
tehnică țărilor beneficiare de fonduri europene pentru pregătirea proiectelor majore, finanțate
din Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune.

Activități implementate de ADL Bacău, având ca beneficiar Municipiul
Bacău:
• Implementarea proiectului privind „MODERNIZAREA UNEI MARI PĂRȚI A
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN MUNICIPIUL BACĂU” –
BERD:
-participarea la întâlnirile cu echipa de proiect;
-traducerea corespondenței din cadrul proiectului;
-traducerea documentației privind politicile, regulile și procedurile Băncii Europene pentru
Reconstrucție și Dezvoltare;
-traducerea documentației standard privind procedurile și normele de licitație ale Băncii Europene
pentru Reconstrucție și Dezvoltare;
-traducerea documentației aferentă procedurii de achiziție BERD transmisă de managerul de
proiect;
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-traducerea solicitărilor de clarificări transmise de posibili ofertanți și a răspunsurilor emise de
Municipiul Bacău;
-participarea la ședințele de clarificare;
-participarea la activitățile specifice Comisiei de evaluare a ofertelor;
-traducerea solicitărilor de clarificări transmise de Municipiul Bacău și a răspunsurilor oferite de
ofertanți;
-traducerea rapoartelor de evaluare și a documentelor specifice procesului de evaluare a
ofertanților.

• Activitate în cadrul Comisiei tehnice pentru elaborarea ,,Planului de calitate a
aerului pentru municipiul Bacău – un angajat
La nivelul Primăriei Municipiului Bacău, prin dispoziția nr. 3043/11.12.2017 s-a constituit comisia
tehnică pentru elaborarea ,,Planului de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru indicatorii de
dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx)”.
În conformitate cu art. 11 din HG 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a
planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere
a calității aerului, s-a realizat studiul de calitate a aerului care va sta la baza elaborării ,,Planului de
calitate a aerului pentru municipiul Bacău, pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot
(NO2/NOx)”. Referitor la stadiul realizării măsurilor de reducere a poluanților din ,,Planul de
calitate a aerului pentru municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot
(NO2/NOx)” s-au întocmit Rapoarte trimestriale cât și Raportul final 2020.

• Proiectul ”OUR BUILDINGS”
-

-

-

Un angajat al ADL Bacău a participat la activitățile proiectului European ”OUR BUILDINGS”
participare la webminarii şi instruiri de lucru de consultare organizate cu reperezentanții OER
România și a municipiilor selectate în proiect;
în vederea finalizării bazei de date municipale, s-a comunicat cu instituțiile locale publice în
vederea obținerii datelor de referință;
au fost centralizate facturile privind consumul de energie ( gaz, energie electrică, apa rece,
apă caldă etc) aferent fiecărei instituții publice de învăţământ și au fost trimise la OER în
vederea includerii lor în bazele de date;
In urma centralizării și trimiterii documentelor la OER România, s-a finalizat introducerea
bazelor de date pentru consumuri energetice la nivelul instituţiilor de învăţământ ale
municipiului Bacău urmând a fi întocmită Strategia de Reabilitare a clădirilor publice.
În cadrul proiectului se pregăteşte, pentru o clădire din Municipiul Bacău, un audit energetic
în soluţie nZEB şi paşaport energetic de renovare.
S-a stabilit prin dispoziţia de primar nr. 2567 din 28 decembrie 2020, responsabilul energetic
şi echipa pentru monitorizarea şi interpretarea datelor energetice la nivelul municipiului
Bacău, din care faca parte şi un angajat al ADL BACĂU.
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OER este o organizaţie neguvernamentală, reunind, un număr de 37 membrii (35 de
municipalităţi şi 2 zone metropolitane), interesate de îmbunătăţirea eficienţei energetice în
serviciile publice urbane (încălzire, iluminat public, alimentare cu apă şi gaz, colectarea,
depozitarea şi transportul deşeurilor menajere etc. ) şi de promovarea surselor de energie
regenerabile şi a protecţiei mediului.
Municipiul Bacău este membru al Asociaţiei „Orașe Energie România” (OER) din data de
05.02.2016. Reţeaua OER este un instrument util în diseminarea informaţiilor tehnice şi
comerciale, cu privire la echipamentele, tehnologiile şi politicile locale în domeniul energetic.
Asociația are ca principale obiective următoarele:
➢ Informare/consultanţă pentru membrii săi;
➢ Suport în definirea strategiilor energetice locale pe termen scurt, mediu şi lung pentru
autorităţile locale;
➢ Susţinerea iniţiativelor locale în domeniul utilizării eficiente a energiei, pe plan naţional, la
nivelul structurilor responsabile şi a factorilor de decizie.

• Activităţi derulate de către Autoritatea Urbană (AU) din cadrul Municipiului
Bacău, organism din care face parte un angajat al ADL Bacău:
Întocmirea şi transmiterea către ADR NE a rapoartelor trimestriale privind stadiul
implementării Documentului Justificativ pentru finanțarea intervențiilor din Fonduri ESI 2014-2020
(DJ FESI).

Alte activităţi:
•

Participare la organizarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice
locale, din data de 27 septembrie 2020 şi a alegerilor pentru Parlamentul
României din 6 decembrie 2020, în context COVID-19

3 angajați ai ADL Bacău au organizat, coordonat și amenajat 10 secții de votare, în vederea
organizării și desfășurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, din data de 27
septembrie 2020 şi a alegerilor pentru Parlamentul României din 6 decembrie 2020
Atribuţii conform dispoziţiiilor de primar cu privire la constituirea la nivelul Municipiului
Bacău a personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale ale
secţiilor de votare, conform art.10 din Legea 135-2020:
•
•
•
•
•
•

Participare la şedinţele de instruire;
Identificarea sediului secţiei de votare;
Delimitare secţia de votare, stabilire persoană de contact şcoală;
Informarea conducerii şcolii cu privire la cerinţe;
Întocmire materiale de semnalizare, Planul pentru stingerea Incendiilor;
Amenajarea secţiei de votare;
25
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• Trasare circuite separate, gestionare măşti, dezinfectant în context COVID-19;
• Predare secţiei, în baza pv către preşedintele secţiei de votare;
• Afişare fluturaşi şi publicaţii;
• Identificare săli de vot;
• Identificare necesar materiale şi comunicare către responsabil organizare alegeri;
• Distribuirea de măşti de protecţie alegătorilor;
• Colectarea materialelor după procesul de votare;
Predarea materialelor la încheierea procesului de votare.

• Organizarea unei sesiune de informare cu privire la codul de conduită a
personalului contractual din cadrul ADL BACĂU
Programul sesiunii de informare:
1. Consultarea Codului de conduită a personalului contractual din cadrul Agenţiei de Dezvoltare
Locală Bacău on-line la adresa
https://www.adlbacau.ro/adl/files/Codul_de_conduita_21082019.pdf
2. Completarea chestionarului de evaluare cu privire la prevederile Codul de conduită a
personalului contractual din cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău
Administrare chestionare, lista de prezenţă, analiză răspunsuri chestionare în vederea întocmirii
raportului cu privire la această activitate.
•
•
•
•
•

s-au elaborat, verificat, actualizat procedurile operaționale și de sistem necesare
funcționării optime a instituției
s-au monitorizat procedurile în conformitate cu certificarea ISO 9001: 2015 de către
SUCERT-RO;
s-a realizat Raportul de audit de supraveghere a Mangementului Calităţii la nivelul
ADL BACĂU, s-a stabilit programul de instruire SMC a personalului.
au fost elaborate 4 proceduri operaționale noi, numărul acestora ajungând la 25.
completare obiective de investiții în programul de achiziții publice pentru anul 2020

• 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, 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;
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➢ 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;
➢ Colaborarea cu Asociaţia Municipiilor din România;
➢ Parteneriat cu Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea
Activității de Salvamont Bacău privind promovarea Municipiului Bacău;
➢ Parteneri GAL: UAT Municipiul Bacău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Agentia
Judeţeană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Bacău, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Bacău, SC Barleta SRL Bacău, SC GEA Strategy&Consulting
SA Bucureşti, Asociaţia "PARTNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă" Bucureşti,
Fundaţia de Sprijin Comunitar (FSC) Bacău, Asociaţia Betania Bacău.

Promovarea instituţiei şi a municipiului
• „Mobilitate cu zero emisii pentru toți”! O nouă ediție a Săptămânii Europene a
Mobilității în Municipiul Bacău
În perioada 16-22 septembrie 2020 s-a desfășurat în Municipiul Bacău o nouă ediţie a
evenimentului „SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII” (European Mobility Week) - a XIX-a
la nivel european și a VI-a la nivel local, cu deviza „Mobilitate cu zero emisii pentru toți”!
Organizatorul acestui eveniment, Municipiul Bacău, reprezentat de Agenţia de
Dezvoltare Locală Bacău, a invitat cetăţenii municipiului să se alăture acestei inițiative,
propunând o schimbare la nivel comportamental și oferind opţiuni de transport local și de
mobilitate nepoluantă.
În anul 2020, tema SĂPTĂMÂNII EUROPENE A MOBILITĂȚII a fost „Mobilitate cu zero
emisii pentru toți”. Aceasta reflectă obiectivul ambițios de a deveni un continent neutru din
punctul de vedere al emisiilor de carbon până în anul 2050, anunțat de Comisia Europeană, atunci
când a prezentat Pactul verde European. Tema aleasă are drept scop accentuarea importanței
accesibilității transportului cu zero emisii și promovarea unui cadru incluziv pentru toți. Deși
cercetătorii au identificat o reducere a călătoriilor cu autoturismul în majoritatea orașelor, iar în
următorii ani se așteaptă ca 50% din călătorii să se facă cu transportul public, cu bicicleta sau pe
jos, studiile realizate recent de Agenția Europeană de Mediu (AEM) confirmă o creștere
semnificativă a emisiilor generate de sectorul transporturilor comparativ cu nivelurile din anii ’90.
Schimbările climatice și efectele conexe asupra mediului, cum ar fi inundațiile, secetele sau
valurile de caniculă, constituie pericole iminente la adresa calităţii vieţii cetățenilor europeni. Chiar
dacă obiectivul strategiei pe termen lung ar urma să fie atins într-un viitor mai îndepărtat, măsurile
directe de reducere a poluării și a emisiilor de carbon, precum decongestionarea traficului pot avea
efecte imediate. Inițierea unor măsuri cum ar fi promovarea mersului cu bicicleta și pe jos,
precum și a transportului public vor avea efecte pozitive imediate.
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În programul evenimentului, ediția 2020, în contextul crizei sanitare create de
pandemie, au fost incluse acțiuni de promovare și informare a cetăţenilor municipiului. S-a
prezentat publicului pe pagina facebook.com/saptamanamobilitatiibacau stadiul proiectelor cu
finanţare europeană ce privesc infrastructura viitoare de transport în municipiu și în imprejurimile
acestuia. S-au promovat aspecte legate de proiecțiile viitoarelor trasee de bicicletă în municipiul
Bacău, de conexiunile cu transportul public local și alte investiții ce țin de Planul de Mobilitate
Urbană
S.C.Transport Public S.A. s-a alăturat acțiunii „SĂPTĂMÂNAEUROPEANĂAMOBILITĂȚII”
din 2020 oferind GRATUITATE pe autobuzele proprii, în ziua de 19 septembrie 2020, pentru
locuitorii municipiului.
„Mobilitate cu zero emisii pentru toți”!” este o invitație pe care o facem oricărui băcăuan
de a renunța, timp de o săptămână, la mașină și de a folosi bicicleta, mersul pe jos și transportul în
comun, în deplină siguranță. Este o repetiție generală pentru un viitor care aparține acestor
mijloace de locomoție.

PROGRAM
INFO-MOBILITATE
Pe durata întregii perioade din SĂPTĂMÂNAEUROPEANĂAMOBILITĂȚII 2020 au fost
desfășurate acțiuni de promovare și informare a cetățenilor cu privire la investițiile municipiului
Bacău în mobilitatea urbană durabilă. A fost prezentat publicului pe pagina
facebook.com/saptamanamobilitatiibacau stadiul proiectelor cu finanţare europeană ce privesc
infrastructura viitoare de transport în municipiu și în împrejurimile acestuia. Se vor promova
aspecte legate de proiecțiile viitoarelor trasee de bicicletă în municipiul Bacău, de conexiunile cu
transportul public local și alte investiții ce țin de Planul de Mobilitate Urbană.
Totodată vor fi prezentate exemple de bune practici ale oraşelor europene care au lansat inițiativa
de a avea zero emisii până în 2050.

„Mergi cu noi” GRATUIT pe autobuzele S.C.Transport Public S.A!
Campania SĂPTĂMÂNAEUROPEANĂAMOBILITĂȚII din 2020 încurajează oamenii să aleagă
transportul public, ca mijloc de deplasare. În acest context, S.C.Transport Public S.A se alătură
campaniei, oferind GRATUITATE pe autobuzele proprii, în această zi, pentru locuitorii municipiului.

„O zi fără fără mașină”
În acestă zi se restricționează accesul autoturismelor în zona centrală a orașului. „Mobilitate
cu zero emisii pentru toți”!” este o invitație pe care o facem oricărui băcăuan de a renunța, la
mașină și de a merge pe jos sau cu bicicleta, respectând normele legale de siguranţă impuse de
criza pandemică.
„Oleacă de MISCARE fără POLUARE
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Având în vedere condițiile de desfășurare restrictive, specifice pandemiei COVID 19 și a stării de
alertă, activitățile sportive ce țin de cros și ciclism precum şi cele educaţionale ( lecţii de biologie
şi mediu) sunt derulate de partenerul nostru - Asociația “Oleacă Bicicliști”, pentru un număr
restrâns de persoane. Acestea vor avea ca locație - Parcul Gherăieşti. Se vor respecta regulile de
distanțare socială actuale. Vor fi înmânate premii și diplome. Activitățile ce se vor desfășura sub
egida SĂPTĂMÂNAEUROPEANĂAMOBILITĂȚII 2020, vor promova mobilitatea urbană fără
emisii de carbon și vor avea ca slogan “ Oleacă de MIŞCARE fără POLUARE !”.

Fii activ, deplasează-te în siguranță!
Săptămâna e dedicată mersului pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în
comun locale. Locuitorii municipiului Bacău sunt invitați să aleagă aceste mijloace de deplasare
nepoluante, spre și de la serviciu sau școală, în beneficiul sănătății și al mediului înconjurător, cu
respectarea normelor de distanţare socială, în actualul context creat de COVID-19.

• Promovarea activităților derulate de către ADL BACĂU pentru Municipiul
Bacău prin intermediul web-siteului și a paginii de facebook
Portalul www.adlbacau.ro , pagina de facebook a instituției şi pagina de facebook
https://www.facebook.com/saptamanamobilitatiibacau au reflectat activitățile derulate de către
Agenția de Dezvoltare Locală pentru municipiul Bacău, proiectele derulate de instituție și de către
municipalitate. Totodată, prin secțiunile „Fonduri structurale”, „informații și granturi” websiteul a
diseminat permanent permanent actualitatea în ceea ce privește accesarea de fonduri europene.
•

Redactare, actualizare şi monitorizare site/pagină web ADL

Activitatea Compartimentului „Juridic şi Resurse Umane” din cadrul Agenției de
Dezvoltare Locală, desfăşurată în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, a constat în
principal în următoarele:
Respectarea legalității actelor emise;
Întocmirea deciziilor interne;
Evidența contractelor cu terții – întocmirea, avizarea contractelor;
Întocmirea actelor adiționale ce pot apărea la diferite contracte de achiziție publică;
Viză pentru legalitate documentațiile întocmite pentru achizițiile ce se desfășoară în cadrul
ADL;
➢ Întocmirea proiectelor de dispoziții ale primarului aferente activității ADL Bacău;
➢ Întocmirea proiectelor de hotărâre și documentației aferente HCL aferente activității
instituției;
➢ Întocmirea contractelor individuale de muncă şi înregistrarea în REVISAL;
➢
➢
➢
➢
➢
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➢ Întocmirea actelor şi desfăşurarea în condiţiile legii a examenelor şi concursurilor de
angajare şi trecere în grad profesional a personalului ADL Bacău;
➢ Verificarea dosarelor de personal în vederea trecerii în gradaţii a angajaţilor ADL Bacău;
➢ Realizarea achiziţiile instituţiei în catalogul electronic SICAP;
➢ Aplicarea nomelor GDRP în cadrul instituţiei, conform Regulamentului (UE) 2016/679
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date;
➢ Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi interese.

ATRIBUŢII ŞI SARCINI îndeplinite în conformitate cu
fişa postului şi sarcinilor trasate de şefii ierarhici superiori
Întocmirea, vizarea pentru legalitate a documentele interne ale instituției:
Deciziile salariale lunare.
Decizie delagare atribuţii director.
Deciziile de trecere în grad ale peronalului ADL Bacău.
Decizia privind constituirea echipei de implementare pentru proiectul „REFORMAInvestiţii pentru creşterea capacităţii instituţionale şi eficienţa serviciilor administraţiei
publice locale”, cod SMIS 136322
Întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Bacău care vizează activitatea instituţiei:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 467/29.11.2018, prin care s-au
aprobat Organigrama şi Statul de Funcții ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru
obiectivul de investiții: Modernizare şi reabilitare
COLEGIUL TEHNIC DE
COMUNICAŢII „N.V.KARPEN ”, Cod SMIS 1283
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 374/ 07.10.2019 prin care s-a
aprobat proiectul ”Modernizare şi reabilitare Colegiul „Grigore Antipa”, cod SMIS
129438
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea parteneriatului cu unităţile de învățământ
preuniversitare de stat din Municipiul Bacău în vederea aplicării prevederilor OUG
nr.144/2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 467/29.11.2018, prin care s-au
aprobat Organigrama şi Statul de Funcții ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor privind
proiectul “Educaţie digitală în învăţământul preuniversitar din Municipiul Bacău”.
Întocmirea dispoziţiilor primarului care vizează activitatea instituţiei.
Întocmirea dispoziţiei privind echipa de implementare a proiectului REFORMA- Investiţii
pentru creşterea capacităţii instituţionale şi eficienţa serviciilor administraţiei publice
locale.
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Întocmirea Dispoziţiilor lunare pentru proiectul REFORMA- Investiţii pentru creşterea
capacităţii instituţionale şi eficienţa serviciilor administraţiei publice locale.
Întocmirea Dispoziţiei privind echipa de implementare a proiectului “Educaţie digitală în
învăţământul preuniversitar din Municipiul Bacău”.
Întocmirea Dispoziţiei privind constituirea comisiei de recepție pentru contractul „Servicii
organizare evenimente de informare (materiale de informare - comunicare) și
publicitate MySMIS 136322”
Informarea conducerii instituției precum și compartimentele de specialitate cu privire la
modificările legislative.
Ţinerea evidenței contractelor cu tertii.
Elaborarea şi avizarea deciziilor privind numirea/eliberarea, modificarea sau suspendarea
raportului de serviciu/muncă, sancţionarea pentru personalul ADL.
Colaborarea cu celelalte compartimente şi birouri din cadrul instituţiei în vederea întocmirii
proiectelor de hotărâri.
Participarea la seminarii şi conferinţe legate de activităţile de promovare a proiectelor din care
fac parte.
Urmărirea și pune în aplicare: legislația nou aparută, hotărârile Consiliului Local Bacău și
dispozițiile Primarului.
Arhivarea documentelor interne.

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 personal contractual.
În anul 2020, instituţia şi-a desfăşurat activitatea cu 12 persoane, angajate în următoarele
compartimente:
1. Director;
2. Compartiment Economic - 1 inspector de specialitate;
3. Compartiment „Juridic şi Resurse Umane” - 1 consilier juridic;
- 1 inspector de specialitate;
4. Compartiment „Managementul Proiectelor” - 3 inspectori de specialitate;
5. Compartiment „Comunicare şi Cooperare Externă” - 2 inspectori de specialitate;
6. Compartiment „Planificare Strategică şi Monitorizare Proiecte” - 3 inspectori de specialitate.
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