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3018/27.01.2022  

 

 

 
Raport de Activitate pentru anul 2021 

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 2021, a celei de-a XX-a 

ediţii la nivel european și a VII-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; 

✓ Gestionarea platformei web: adlbacau.ro.  

 

 
 Implementarea/inițierea de proiecte 

   
Proiecte cu finanțare externă: 
 

 

1. 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”. 
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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 pentru achiziţiile 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; 

• 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 semnat în data de 5 noiembrie 2021 contractul de execuție pentru obiectivul de investiții 

”Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor Hub pentru tineret – Cinema 

Orizont”, a cărui valoare este de 10.623.802,73 lei făra TVA.  

 

2. 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 
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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: 

• În luna martie 2021 s-a finalizat procedura de achiziție pentru Serviciile de informare - 

publicitate şi promovare a proiectului.  S-au derulat activități de publicitate și informare cu 

privire la proiect; 

• A fost finalizată procedura pentru achiziția Serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică pe 

durata realizării investiţiei. S-a semnat contractul pentru servicii de elaborare proiect tehnic 

PTE; 

• S-a realizat recepția proiectului tehnic PTE - a fost recepționat DTAC si DTOE, PV nr. 188840 

din 17.12.2021 ; 

• În luna august 2021 s-a finalizat procesul de achiziție pentru serviciile de verificare tehnică a 

proiectării; 

• Ȋntocmirea şi transmiterea la OI POR a notificărilor; 

• Ȋncărcarea în MySMIS a tuturor documentelor cerute (dosare de achiziţie, notificări etc.). 
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3. „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 socio-

economic 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; 

• 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. 
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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.). 
 

 

4. Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații ,, N.V. Karpen ” 

Implementarea proiectului Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații ,, N.V. 

Karpen ” este 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 

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.  
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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: 

 

- în urma activităţilor realizate s-a semnat, în luna aprilie 2021, contractul de finanțare;  

- s-au întocmit rapoarte de progres către ADR NE; 

- s-au efectuat vizite în teren de către ADR NE, încheiate cu rapoartele vizitelor la fața 

locului;  

- s-au demarat și încheiat contractele de achiziții pentru servicii: de consultanță în domeniul 

achizițiilor, în management de proiect, de informare și publicitate, de proiectare PTH+DE și 

asistență proiectare pe durata contractului de finațare 

-obținerea de la OCPI a extrasului de carte funciară, inclusiv actualizarea acestuia. 

 

 

5. Modernizare și reabilitare Colegiul ,,Grigore Antipa” 
 

 S-a derulat în continuare contractul de finanțare, semnat în data de 13.05.2020, 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: 

➢ 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: 

- întocmirea şi validarea rapoartelor de progres nr. 3 şi 4, încărcarea în platforma MySMIS2014 a 

notificării nr. 3; 
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- întocmirea caietelor de sarcini necesare demarării achiziţiilor prevăzute în cererea de finanţare. 

- s-au efectuat vizite în teren de către ADR NE încheiate cu rapoartele vizitelor la fața locului;  

- s-au demarat și încheiat contractele de achiziții pentru servicii: de audit financiar, informare și 

publicitate, de proiectare PTH+DE și asistență proiectare pe durata contractului de finațare, de 

verificare a proiectului tehnic; 

-obținerea de la OCPI a extrasului de carte funciară, inclusiv actualizarea acestuia. 

 

6. “Implementarea unei platforme informatice cu componente back-

office si front-office ca măsură de simplificare administrativă și 

optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul 

Municipiului Bacău”, 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 

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. 
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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 on-line 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 

front-office; 

➢ 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. 

➢ 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. 

 

Activități finalizate: 

• Platformă informatică front-office de tip „portal” pentru asigurarea accesului on-line 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 

front-office; 

• Servicii electronice configurate în portalul Primăriei și accesibile beneficiarilor serviciilor 

administrației locale, ca alternativă la furnizarea tradițională prin ghiseu; 

• Personal instruit din cadrul Municipiului Bacău în utilizarea/administrarea sistemelor 

dezvoltate prin proiect. 

• Arhiva electronică de documente constituită parțial. 
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7. TechRevolution 
 
Agenția de Dezvoltare Locală Bacău a implementat 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 

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. 
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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/2-

2019/004097-040111. 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 pentru 36 luni. Implementarea contractului, pe toată durata acestuia, până 

la data de 25 februarie 2023 presupune monitorizarea tehnica-calitativa pentru a functionarea 

optima a acestuia. Locațiile care beneficiază  serviciul de wifi în Municipiul Bacău sunt:  

 
 
    

9.„Educaţie digitală în învăţământul preuniversitar din Municipiul 
Bacău” 
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Având în vedere oportunitatea oferită prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 

2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, 

Prioritatea de investiţii 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvemare, e-învăţare, e-

incluziune, 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 

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) 

În data de 10.09.2021 s-a semnat contractul numarul 350/233t/10/09/2021 în cadrul 

Programului Operational Competitivitate cod SMIS 144127 împreuna cu Autoritatea pentru 

Digitalizarea României , în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional 

Competitivitate. Obiectul acestui Contract de Finanţare îl reprezintă acordarea finanţării 

nerambursabile de către AM POC/OIPSI, pentru implementarea proiectului nr. cod MySMIS: 

144127 intitulat: „Educaţie digitală în învăţământul preuniversitar din Municipiul Bacău”.  

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, de la data semnării contractului, la 

care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de 

semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. Valoarea totală 

a Contractului de Finanţare este de 18,597,152.58 lei din care: 

- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT este de 15,807,579.70 lei adica 

85% ,  

- Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national este de 2,417,629.83 lei adica 13% si  

- Valoarea co-finanţării eligibile a municipiului Bacau este de  371,943.05 lei adica 2% 

 

 

 

10.„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în 
Municipiul Bacău” 
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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 nerambursabilă 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 (săli 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 COVID-

19 în Municipiul Bacău”, este de 2,327,040.61 lei (inclusiv TVA). 

 

11.„Stații de reîncărcare pentru  vehicule electrice din Municipiul 
Bacău” 

 
Având în vedere oportunitatea oferită prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 

nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, 

a Ordinul nr. 1962 din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 

pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în localități și a dispoziției președintelui Administrației Fondului pentru 

Mediu, nr. 462 din 07.12.2021 privind organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, 

în cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și 

electrice hibrid plug-in în localități, UAT Muncipiul Bacau, ca și municipiu de rang I, are posibilitatea 

de a accesa in sistem competitiv, conform Ordinului 1962/29.10.2021, un buget maximal de 

4.000.000,- lei pentru implementarea proiectului “Stații de reîncărcare pentru  vehicule electrice din 

Municipiul Bacău”. Acest proiect este demarat la sfârșitul anului 2021 -15 decembrie 2021 - și va 

demara cu studiul de fezabilitate și va presupune dotarea cu 15 stații (cu acces dublu la alimentare 

per statie și sistem de management integrat al administratii clientilor și incarcarilor) de reîncărcare 

vehicule electrice aflate pe raza municipiului Bacău. 
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Reprezentare la nivel local, național și internațional 
 

• Energia din surse regenerabile: cheia viitorului cu emisii reduse de dioxid de 
carbon al Europei 
 
Municipiul Bacău a organizat miercuri, 24 februarie 2021, începând cu ora 11, la Centrul de 

Afaceri și Expoziții, Bacău, întâlnirea cu tema „Energia din surse regenerabile: cheia viitorului cu 

emisii reduse de dioxid de carbon al Europei”. 

   Au participat din partea autorităţilor locale, regionale şi naţionale Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, 

primarul Municipiului Bacău, Mihaela-Cătălina Bădoiu, secretar de stat la Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene, Raul Pop, secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - 

intervenție via skype, reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale, ai firmelor, organizaţiilor 

non-guvernamentale, specialiştilor din domeniul energiei.  

Prezentările dlui Florin Goga, reprezentant al Thermoenergy Group S.A. Bacău şi ale dlui Cristian 

Athanasovici, manager al Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH România, au avut ca temă 

sistemul de termoficare implementat de Municipiul Bacău, respectiv prezentarea tehnologiei de 

vârf Kawasaki Gas Turbine Europe, care poate asigura tranziția către o societate bazată pe 

hidrogen, ca sursă pentru energie curată. 

Vizita la Thermoenergy Group S.A. Bacău a încheiat acest eveniment, care a reprezentat o 

invitație adresată factorilor de decizie, locuitorilor şi agenţilor economici din municipiul Bacău de a 

conştientiza beneficiile aduse de sursele de energie nepoluante, regenerabile şi importanţa 

aportului noilor tehnologii în realizarea obiectivelor europene și naționale privind emisiile poluante. 

În contextul în care Uniunea Europeană şi-a propus ca obiectiv reducerea semnificativă a emisiilor 

poluante până în 2030, UAT Municipiul Bacău îşi exprimă opţiunea de a contribui la realizarea 

acestor cerinţe ambiţioase prin promovarea surselor nepoluante, regenerabile de energie, 

esențiale pentru eforturile pe termen lung de atenuare a schimbărilor climatice și de îmbunătățire a 

serviciilor oferite cetăţenilor. 

 

• Consultare cu mediul de afaceri în vederea elaborării Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 

   Miercuri, 4 august, a avut loc la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău, în sala de ședințe a 

Consiliului Local, o masă rotundă cu tema „Prezentarea proiectelor aflate în implementare şi 

armonizarea PMUD și SIDU cu strategiile de investiţii ale operatorilor privați din municipiul 

Bacău”, organizată de Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău, reprezentând Municipiul Bacău. 

    Au participat primarul Municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, administratorul public 

al Municipiului Bacău, Ciprian-Octavian Piștea, arhitectul-șef Diana Marin, directorul ADL Bacău, 

Constantin-Adrian Anghel, reprezentanți ai serviciiilor de specialitate din cadrul Primăriei 

Municipiului Bacău și ai ADL Bacău, invitați din partea mediului de afaceri, precum și Radu-Victor 

Andronic expert din partea FIP Consulting SRL, consultantul pentru Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă (PMUD) 2021-2027 – Municipiul Bacău. 
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U.A.T. Municipiul Bacău elaborează în această perioadă două documente strategice importante 

pentru dezvoltarea viitoare a oraşului: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 2021-2027  

și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) pentru Municipiul Bacău, ȋn cadrul 

proiectului „REFORMA Investiții pentru creșterea capacității instituționale și eficiența 

serviciilor administrației publice locale”, cod SIPOCA 833, cod MySMIS 136322 – finanţat 

prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA). 

   Având în vedere că aceste documente strategice, aflate în etapa finală de elaborare, vor sta la 

baza planificării investiţiilor în următoarea perioadă de programare a fondurilor europene, este 

importantă viziunea operatorilor privați, strategia investitorilor care şi-au exprimat interesul pentru 

dezvoltarea municipiului prin intermediul PUZ-urilor depuse la Primăria Municipiului Bacău. 

 Prezentarea proiectelor de mobilitate urbană implementate de Municipiul Bacău, a Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Bacău și a propunerilor de investiţii imobiliare ale 

operatorilor economici locali au fost temele abordate. Întâlnirea a reprezentat un real succes, 

agenda întâlnirii fiind parcursă alert, ca un dialog viu între administrația locală și reprezentanții 

mediului privat cum ar fi Dedeman, Agricola International, Kaufland România, Lidl România, 

Conbac, Fiald Imobiliare, Technobuilt, Simba Invest, 2Gen Energy, prezenți la întâlnire. 

    Evenimentul a reprezentat o consultare a reprezentanţilor mediului de afaceri, a stakeholderilor 

locali, cu participarea experţilor responsabili cu elaborarea PMUD, precum şi a factorilor de 

decizie din cadrul Primăriei Municipiului Bacău. Este o oportunitate de a avea dezbateri cu privire 

la impactul pe care Planul de Mobilitate Urbană Durabilă îl va avea în dezvoltarea municipiului şi 

de a afla care este viziunea de dezvoltare a actualei administrații. 

 

• Masa rotundă a Mobilității Urbane 

 
 Evenimentul a avut loc în deschiderea cele de- a VII-a ediții a „SĂPTĂMÂNII EUROPENE A 

MOBILITĂȚII” în municipiul Bacău - 2021 la CENTRUL DE AFACERI ŞI EXPOZIŢII „MIRCEA 

CANCICOV” Bacău, în data de 16 septembrie 2021, Au participat autoritățile locale , reprezentanți 

ai mediului de afaceri, academic, ai asociațiilor și instituțiilor direct interesate în promovarea 

mobilității urbane durabile, în municipiul Bacău. Temele abordate au fost legate de: 

-Mobilitatea urbană în viziunea autorităților locale. 

-Importanța reducerii emisiilor de CO2 din transport. Transport alternativ. 

-Politici locale și centrale pentru încurajarea și susținerea mobilității urbane durabile;  

-Trenduri la nivel național și internațional privind mobilitatea urbană. 

Timp de o săptămâna, Municipiul Bacău a derulat o campanie care urmărește, pas cu pas, să îi 

facă pe oameni sa înțeleagă că, treptat, trebuie să își schimbe comportamentul privind mobilitatea 

urbană, apelând la mijloacele de transport ecologice, care să protejeze mediul înconjurător.  

EUROPEAN MOBILITY WEEK este campania inițiată de Comisia Europeana în vederea 

sensibilizării populației privind mobilitatea urbană durabilă. Campania este recunoscută pe scară 

largă ca o forță motrice către o mobilitate urbană durabilă în Europa și nu numai. Acest eveniment 

a ajuns la a VII-a ediție la nivel local și a debutat în 2015, ca rezultat al proiectului cu finanțare 

europeană, PUSH&PULL. 
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• Un hub pentru mobilitate urbană și pentru creșterea calității vieții 
în România 
 
    Marți, 2 noiembrie 2021, EIT Urban Mobility România Hub, format din Iceberg+, în calitate de 

coordonator, împreună cu partenerii săi, Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane 

din România și Spheric Accelerator, a organizat în format on-line, evenimentul „Mobilitatea Urbană 

în România - Soluții pentru creșterea calității vieții”, dedicat stakeholderilor din eco-sistemul de 

inovare local și național. 

  Scopul întâlnirii a fost acela de a face cunoscute oportunitățile de dezvoltare pentru orașe, în 

tranziția acestora către orașe inteligente și în crearea unor spații urbane mai bune pentru locuit. Au 

participat reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale, agențiilor de dezvoltare regionale, 

universităților, zonelor metropolitane, start-up-urilor din România, stakeholderii relevanți în 

domeniu. Din partea Agenției de Dezvoltarea Regionale N-E a fost prezent on-line directorul-

general, Vasile Asandei, iar la nivel local, au participat reprezentanți ai Municipiului Bacău, 

Agenției de Dezvoltare Locală Bacău și ai Asociației Zona Metropolitană Bacău. 

   Având în vedere importanța mobilității urbane pentru economia regională și națională și pentru 

creșterea calității vieții cetățenilor, acțiunile concrete legate de viitorul acestui sector sunt 

esențiale.Acest eveniment poate deveni punctul de pornire în dezvoltarea unui eco-sistem de 

inovare în mobilitate urbană și smart cities, pornind de la informațiile asimilate și de la exemplele 

de bune practici diseminate în acest cadru, mai ales că, în viitorul apropiat va fi operaționalizat 

noul Program Operațional Regional, care ar avea alocate, după cum a afirmat Vasile Asandei, 

directorul-general al ADR NE, 328 de milioane de euro pentru Mobilitatea Urbană Durabilă. Tot la 

nivel de regiune, prin intermediul proiectului ROSTART-UP, cu finanțare europeană, se pun bazele 

unei strategii naționale prin care se va asigura o abordare integrată și surse de finațare pentru 

start-up-uri, pornind de la nevoile reale în materie de mobilitate urbană. 

 Obiectivele EIT Urban Mobility România Hub enunțate de către Ionuț Țețe, CEO Iceberg+ se 

referă la: coagularea și creșterea ecosistemului de inovare în România, facilitând participarea 

inovatorilor, a factorilor de decizie politică și a altor părți interesate din țară la schimburile de know-

how ale comunităților de cunoaștere ale Institutului European de Inovare și Tehnologie și la 

apelurile de finanțare. 

Cu sprijinul EIT Urban Mobility, prin Hub-ul național, se vor demara o serie de activități pentru a 

identifica și susține inovatorii din domeniul Mobilității Urbane din România, în vederea facilitării 

accesului la ecosistemul de inovare și resursele oferite de rețeaua europeană EIT Urban Mobility. 

 

• Participare la Adunarea Generală OER România 
 

În data de 25.03.2021 ADL Bacău, ca reprezentant al Primăriei Municipiului Bacău, a participat la 

Adunarea Generală OER România. Dintre autoritățile locale prezente, alături de Bacău au mai 

participat, prin diferiți reprezentanți si urmatorii membri : Bistrița, Mizil, Târgoviște, Sibiu, Satu-

Mare, Brașov. 
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• Bariere și soluții propuse în domeniul Energiei și 

Schimbărilor Climatice 
 

În data de 19 Aprilie 2021 ADL Bacău  a participat din partea Municipiului Bacău, alături de 

reprezentanții altor municipii reprezentative din țară și din UE, la sesiunea de analiză a 

chestionarelor OER privind Eficiența energetică la nivel de regiuni UE, cu aplicare prin PNRR. 

Întâlnirea organizată de Asociația ”Orașe Energie în România a avut loc în mediu on line și a avut 

pe agendă discuții privitoare la  ”Planul Național Integrat  în domeniul Energiei și Schimbărilor 

Climatice”. Alături de reprezentanții orașelor din Europa de Est, au participat și reprezentanți ai  

Ministerelor Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Fondurilor Europene, 

reprezentanți ai ANRE la nivel național precum și reprezentanții OER România. 

 

• Participare la conferința „Metode e-lerning de creștere a 

potențialului de angajabilitate a persoanelor cu handicap” 

 
În data de  20 august 2021 un angajat al ADL Bacău a participat în Aula Universității Vasile 

Alecsandri din Bacău la conferința „Metode e-lerning de creștere a potențialului de angajabilitate a 

persoanelor cu handicap”. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului Labotrans - Educational 

Potential of the Gamification Transmedia Learning in the Promotion of Soft Skills for the Labor 

Market Incorporation of Disable People with University Degree, derulat prin programul Erasmus +, 

coordonat de Fundația Universitară din Alicante - FUNDEUN și în cadrul căruia Universitatea 

„Vasile Alecsandri” activează în calitate de partener. 

Proiectul LABOTRANS urmărește să evalueze potențialul pedagogic și educațional al resurselor 

multimedia, imersive și argumentative, ca instrument IT&C multidisciplinar pentru inovarea 

educațională axată pe student, stimulând învățarea autonomă și competențele transversale (soft 

skills) pentru angajarea absolvenților universitari cu dizabilități și fără acces pe piața muncii după 

mai mult de cinci ani de la absolvire. 

 

• Participare la workshop organizat de Universitatea „Vasile 

Alecsandri” în cadrul proiectului ARVET 

  
În data de 24 noiembrie 2021 a avut loc în format on-line, cu participarea ADL Bacău, workshop-ul 

din cadrul proiectului ARVET - DIGITAL GUIDANCE THROUGH BEACONS AND AUGMENTED 

REALITY FOR THE INCLUSION OF STUDENTS WITH DISABILITIES IN VOCATIONAL 

TRAINING PRACTICES derulat prin programul Erasmus +, coordonat de Fundația Universitară din 

Alicante - FUNDEUN și în cadrul căruia Universitatea „Vasile Alecsandri” activează în calitate de 

partener. Tematica întâlnirii a acoperits următoarele subiecte de interes: 

-Studiu comparativ privind prezenţa tinerilor cu dizabilităţi în învăţământul vocaţional şi tehnic, în 

ţările participante la proiect; 

-Cum sunt integrate în societatea românească persoanele cu dizabilităţi? 
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-Viaţa activă și protecție pentru persoanele cu dizabilităţi; 

-Activităţi de învăţare şi de integrare în societate pentru tinerii cu dizabilităţi. 

ARVET își propune să ofere un instrument digital inovator care facilitează realizarea autonomă a 

sarcinilor individuale ale grupului de elevi cu dizabilități, sarcini care în prezent nu pot fi îndeplinite 

independent fără sprijinul unei terțe persoane, limitând astfel învățarea în condiții egale ( 

conducând la neînscrierea în ciclul de formare a elevilor cu dizabilităţi). Dezvoltarea unui 

instrument de predare bazat pe utilizarea combinată a balizelor digitale și a realității augmentate 

(AR) în liniile de producție cu posturi de lucru manipulative, va însemna, pe lângă eliminarea 

costurilor cu personalul de sprijin pentru elevii cu dizabilități, un instrument didactic inovator de 

mare folos pentru restul elevilor fără dizabilități. 

 

• Reabilitări și eficiență energetică pentru  Asociațiile de Proprietari.  
 

În data de 21.01.2021, ADL Bacău a participat printr-un reprezentant la întâlnirea de lucru 

organizată de Primarul Municipiului Bacău cu reprezentanții locali din asociațiile de proprietari. In 

cadrul întâlnirii sau dezbătut aspecte organizatorice legate de implementarea în zonele 

rezidențiale a măsurilor de eficientizare energetică și de mediu. (reabilitări, deșeuri, parcări, 

amenajări, etc).  

 

 

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 unui angajat ca asistent manager în cadrul proiectului privind modernizarea 

iluminatului public din Municipiul Bacău - „Modernizarea unei mari părți a sistemului de iluminat 

public stradal din Municipiul Bacău” – BERD. Activitățile au vizat: 

-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; 

-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; 
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-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 2021.  

 

• Proiectul ”OUR BUILDINGS” 
 

  Un angajat al ADL Bacău a participat la activitățile proiectului European ”OUR BUILDINGS” 

În cadrul proiectului, pe parcursul anului 2021 s-au desfașurat următoarele activități: 

Sesiuni de lucru privind utilizarea bazei de date privind consumurile energetice 

- ADL Bacău, prin reprezentanții numiți  în proiect, a participat la mai multe sesiuni de 

consultare și de lucru precum și la webinarile organizate de reperezentanții OER și a 

municipiilor selectate în proiect cu ocazia finalizării acestuia.  

- Au fost centralizate facturile privind consumul de energie ( gaz, energie electrică, 

apa rece, apă caldă etc) aferent fiecărei instituții publice de învăţământ din Municipiul 

Bacău. 

-  Tot în cadrul proiectului, s-a stabilit prin dispoziţia de primar responsabilul energetic 

şi echipa formată din 5 membri, pentru monitorizarea şi interpretarea datelor energetice la 

nivelul municipiului Bacău. 

 

Conferinta finală 12.03.2021 

- ADL Bacău a participat alături de celelalte municipii naționale și internaționale          

( Bulgaria) la Conferința de închidere a proiectului, care s-a axat pe prezentarea 

rezultatelor ce pot fi folosite de autoritățile participante.  

- În urma centralizării și transmiterii documentelor la OER România, a fost prezentată 

baza de date pentru consumuri energetice la nivelul instituţiilor de învăţământ ale 

municipiului Bacău urmând a fi  predată catre municipalitate și Strategia de Reabilitare a 

clădirilor publice de învâțământ din Bacău. 
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- Baza de date, completată și centralizată la nivelul municipiului conține 59 de 

instituții din învățământ selectate în funcție de apartenența la rețeau școlară din municipiu ( 

în total au fost centralizate 165 instituții publice). 

- În vederea eficientizării bazei de date predate ca o soluție permanenă de 

monitorizare a consumului energetic, aceasta va trebui actualizată lunar la nivel de 

Municipiu prin introducerea facturilor privind consumul energetic de către reprezentanții 

fiecărei instituții publice. 

- Totodata, ca urmare a încheierii proiectului „OUR BUILDINGS” și beneficiind de 

finalizarea strategiei de Reabilitare a Clădirilor publice din învățământ, predată deja 

Primăriei Bacău,  s-a căutat o unitate de învățământ din Municipiul Bacău care se pliază pe 

o reabilitare energetică în vederea realizării unui audit energetic în soluţie nZEB și obținerii 

unui  paşaport energetic de renovare.  

În vederea depunerii cererii de finanțare prin AFM a fost aleasă, după vizite și analize 

pe teren ale reprezentanților Adl respectiv ale Primărie Bacău și a consultanților de mediu - 

Școala ALECU RUSSO Bacău. Dealfel, Școala Alecu Russo a intrat pe lista de proiecte a 

AFM pentru finanțare. 

 

 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. 

 
Alte activităţi: 
 
1. Întocmirea documentaţiilor pentru achiziţia Serviciilor de elaborare a Documentaţiei de Avizare 

a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi elaborare Cerere de finanţare pentru proiectul Reabilitare şi 

modernizare Parc Gherăieşti şi pentru proiectul Reabilitare şi modernizare Parc Cancicov din 

Municipiul Bacău 

2. Alte rapoarte, situaţii la solicitarea Primăriei Municipiului Bacău sau pentru terţi. 

 
Organizarea unei sesiuni de informare cu privire la conflictul de interese, incompatibilități și 

situațiile de pantouflage a personalului contractual din cadrul ADL BACĂU 

 Programul sesiunii de informare a constat în: 
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-Informare cu privire la prevederile legislative în materie de conflict de interese, incompatibilități 

și situațiile de pantouflage, la nivelul salariaților din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Bacău;  

-Întrebări și răspunsuri; 

-Completarea de chestionare de evaluare a tuturor salariaților din cadrul Agenţiei de Dezvoltare 

Locală Bacău cu privire la prevederile legislative și prevenirea situațiilor de conflict de interese, 

incompatibilități și situațiile de pantouflage. 

 

-S-au  elaborat, verificat, actualizat Procedurile operationale și de sistem necesare 

funcționării optime a ADL Bacău pe parcursul anului 2021.  

-s-a obținut în urma auditării, prelungirea certificării ISO 9001: 2015 de către SUCERT Suceava; 

-pe parcursul anului au fost completate chestionare CAF necesare diagnosticării modului de 

funcționare și a riscurilor din cadrul ADL Bacău. 

-în cadrul auditului efectuat, s-a urmărit stadiul implementării acțiunilor corective inițiate pe linie de 

calitate și s-a stabilit Planul de Acțiune pentru îmbunătățirea activității ADL Bacău în 2021; 

-odată cu raportul de audit de supraveghere privind mangementul calităţii s-a stabilit și programul 

de instruire SMC a personalului instituției pe diverse teme. 

 

-Completare obiective de investiții în programul de achiziții publice pentru anul 2021  

-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; 

➢ 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. 
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Promovarea instituţiei şi a municipiului 
 

•  Organizarea în parteneriat a celei de-a VII-a ediții a Săptămânii 

Europene a Mobilității în Municipiul Bacău 
 
În perioada 16-22 septembrie 2021 s-a desfășurat în Municipiul Bacău o nouă ediţie a 

evenimentului „SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII” (European Mobility Week) - a XX-a la 

nivel european și a VII-a la nivel local.  Ediția 2021 a fost organizată de Municipiul Bacău, Agenția 

de Dezvoltare Locală Bacău si Asociația SMARTiCITY. 

Timp de o săptămâna, Municipiul Bacău a derulat o campanie care urmărește, pas cu pas, să îi 

facă pe oameni sa înțeleagă că, treptat, trebuie să își schimbe comportamentul privind mobilitatea 

urbană, apelând la mijloacele de transport ecologice, care să protejeze mediul înconjurător. 

EUROPEAN MOBILITY WEEK este campania inițiată de Comisia Europeana în vederea 

sensibilizării populației privind mobilitatea urbană durabilă. Campania este recunoscută pe scară 

largă ca o forță motrice către o mobilitate urbană durabilă în Europa și nu numai. 

Săptămâna Europeană a Mobilității” 2021 în Municipiul Bacău a însemnat: 

- „Ziua fără mașini",  în care băcăuanii au lăsat acasă masina pentru a merge cu bicicleta, pe jos 

sau cu transportul în comun; 

- Info-Mobilitatea - activități de informare și educație privind mobilitate urbană pentru școlari și nu 

numai; 

- Turul Bacăului pe bicicletă  și concursuri cicliste diverse. Vânătoare de Comori - traseu cu 

bicicleta pe viitoarele piste de bicicletă; 

- „Orașul viitorului - EFdeN; 

- „Hai cu autobuzul electric"- primul autobuz electric fabricat în România vine duminică la Bacău și 

cetățenii se pot plimba cu el. 

- Expoziție și drive-test cu mașini electrice, stații de încărcare pentru mașini electrice; 

- Centrul Bacăului a devenit pietonal de vineri după-amiază, până duminica seara.. 

- În week-end, pe timpul zilei, s-au derulat acțiuni sportive, cu concursuri și premii, pe asfalt  pe 

tema mobilității urbane. Serile sfârșitului de săptămână au fost rezervate muzicii  

 

 

PROGRAMUL 
Săptămânii Europene a Mobilității - Bacău 2021 

 
Joi, 16 septembrie: 
14:00 Deschidere SEM @CAEx 
Masă rotundă: Mobilitatea urbană 
- Live on FB -  

 
Vineri, 17 septembrie: 
ZIUA FĂRĂ MAŞINI 
12:00 Webinar în şcoli (ISJ şi APM) 
11:00-13:00 Promovarea sănătăţii (DSP) 
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14:00-20:00 Sport în stradă (Decathlon) 
15:00-19:00 Transport electric test drive @Parcare Decebal 
16:00-18:00 Concurs de abilităţi pe bicicletă (Just Bike) 
15:00-21:00 Muzică în stradă @Piaţa Tricolorului 

 
Sâmbătă, 18 septembrie: 
10:00-19:00 Oraşul Viitorului (EfdeN) 
10:30-18:00 Transport electric test drive @Parcare Decebal 
12:00-20:00 Sport în stradă (Decathlon) 
14:00-16:00 Treasure Hunt  
14:00-16:00 Educaţie Rutieră (Poliţia Rutieră, Politia locala) 
15:00 Seniori, haideţi la dans! 
17:00 Flash Mob (Adamas) 
19:00 Music corner @Pasajul Revoluţiei 
15:00-21:00 Muzică în stradă @Piaţa Tricolorului 

 
Duminică, 19 septembrie: 
10:00-20:00 Hai cu e-Bus! 
10:30-18:00 Transport electric @Parcare Decebal 
12:00-20:00 Sport în stradă (Decathlon) 
14:00-18:00 Evaluare posturală (RAW Therapy) @Pasajul Revoluţiei 
17:00 Bacău Bike Tour 
19:00-21:00 TMB Poetry Corner @Pasajul Revoluţiei 
15:00-21:00 Muzică în stradă @Piaţa Tricolorului 

 
Luni, 20 septembrie: 
09:00-14:00 Hai cu e-Bus! 
12:00-14:00 Dezbatere mobilitatea oraşului @Parcul Bacovia  
19:00 Music corner @Pasajul Revoluţiei 

 
Marţi, 21 septembrie: 
14:00-16:00 Dezbatere „Și, totuși, unde parcăm?"  @Parcul Bacovia 
18:00 Concurs de caiace @Insula de Agrement (CRE, Door2Outdoor) 
19:00 Music corner @Pasajul Revoluţiei 

 
Miercuri: 22 septembrie: 
14:00 Închidere SEM @CAEx 
Masă rotundă: Mobilitatea urbană durabilă 
 

• 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. 
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• Redactare, actualizare şi monitorizare site/pagină facebook ADL 

 
 

Activitatea Compartimentului „Juridic şi Resurse Umane” din cadrul Agenției de 

Dezvoltare Locală, desfăşurată în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, 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; 

➢ 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 delegare atribuţii director. 

 Deciziile de trecere în grad ale personalului ADL Bacău. 

 Decizii privind constituirea echipelor de implementare.  

Întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Bacău care vizează activitatea instituţiei: 

Întocmirea dispoziţiilor primarului care vizează activitatea instituţiei. 

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 

mailto:office@adlbacau.ro
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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 2021, 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. 

 

Începând cu data de 11.10 2021 au fost transferați în cadrul Primăriei Municipiului Bacău 4 

angajați, instituția funcționând începând cu această dată cu 7 angajați. 

 

În anul 2021, Agenția de Dezvoltare Locală Bacău a beneficiat de un buget de venituri și cheltuieli 

în valoare de 1.026.000 lei, defalcat pe următoarele titluri : 

 
Cheltuieli de personal: 
 
1.buget aprobat = 919.500 lei 
2.buget cheltuit = 815.987 lei 
3.procent  de execuție = 89% 
 
Cheltuieli materiale: 
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