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196722/05.12.2022 
      178/05.12.2022  

 

 

 
Raport de activitate pentru anul 2022 

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, proiecte 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; 

✓ Dezvoltarea de idei de proiecte în colaborare cu Primăria Municipiului Bacău pentru 

accesarea Instrumentelor Structurale, respectiv a fondurilor europene, 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 organisme 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”. 

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 
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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: 

 

• Ȋntocmirea şi transmiterea la OI POR a Cererilor de rambursare/ de plată; 

• Ȋntocmirea şi transmiterea la OI POR a Rapoartelor de progres; 

• 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.). 

• Derulare contract 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.  

• S-a semnat contractul de dirigentie de santier nr. 100007/1 din data de 03.01.2022 cu 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL.  

• S-a dat ordinul de începere a executiei lucrărilor nr. 106110 din data de 21.01.2022.  

• În data de 24.02.2022 a fost transmis catre ADR Nord-Est spre verificare, prin modulul 

Comunicare din MySMIS, actul aditional nr. 2 prin care s-a solicitat prelungirea duratei de 

implementare a proiectului cu 9 luni, pana in data de 31.12.2023 in corelare cu termenul de 

executie a lucrarilor si cu activitatile de preincubare. 

• Actul aditional 2 a fost semnat de către AM POR și s-au făcut toate modificările necesare în 

platforma MySMIS. 

• S-a obţinut avizarea de la ADR NE pentru panoul temporar, după care panoul s-a montat la 

locul investiției. 

• S-a elaborat Notificarea 8 prin care s-a modificat bugetul proiectului pentru a se putea realiza 

achiziţia serviciilor pentru diriginţie de şantier conforn HCL 435/17.12.2022.  

• S-au decontat 6 situații de lucrări; 

• S-a încheiat un act adiţional la contractul de executie lucrări 176002/752 din 05.11.2021 

încheiat cu AG Conkret Structo Beton pentru constituirea garanţiei de bună execuţie prin 

reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. Iniţial garanţia de bună execuţie 

s-a constituit prin emiterea unei poliţe de către Fondul de garantare si finantare Transilvania 
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IFN SA. Având in vedere Notificarea din 10.01.2022 emisă de ANAP a fost necesar 

schimbarea modului de constituire a Garanţiei de bună execuţie. 

• S-a depus la OI cererea de rambursare nr. 5 în valoare de 2.334.625,33 lei, cu 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 

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 data de 14.02.2022 a fost realizată recepția Proiectului Tehnic pentru obiectivul de 

investiții „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport 

public local şi a deplasărilor cu bicicleta", cod SMIS 128427 cu PV recepție nr. 

114041/14.02.2022. 
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• În data de 17.02.2022 a fost înaintat către ADR Nord-Est proiectul tehnic pentru obiectivul 

de investiții „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de 

transport public local şi a deplasărilor cu bicicleta", cod SMIS 128427, ca urmare a 

recepției acestuia. 

• În data de 23.02.2022 a fost publicat anunțul CN1039660 privind achiziția publică Execuția 

lucrărilor, inclusiv organizarea de șantier, furnizarea și instalarea echipamentelor și 

utilajelor prevăzute în cadrul proiectului “Sistem de management al traficului pentru 

prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul 

Bacău” cod SMIS 128427. 

• În data de 11.04.2022 a fost depusă o ofertă pentru procedura “Execuția lucrărilor, inclusiv 

organizarea de șantier, furnizarea și instalarea echipamentelor și utilajelor prevăzute în 

cadrul proiectului “Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de 

transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău” cod SMIS 128427. 

• Având în vedere ca oferta primită era mai mai mare decât bugetul estimat al achiziției, a 

fost întocmit referatul pentru iniţierea proiectului de hotărâre privind actualizarea bugetului 

proiectului pentru obiectivul de investiţii “Sistem de management al traficului pentru 

prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul 

Bacău” cod SMIS 128427 în care se solicită, în conformitate cu art. 44 din Legea nr. 

273/2006 referitor la finanțele publice locale, aprobarea sumei de 82.734.597,11 lei (fără 

TVA) respectiv 98.454.170,56 lei (TVA inclus) pentru încheierea şi îndeplinirea contractului 

de achiziţie publică pentru  “Execuția lucrărilor, inclusiv organizarea de șantier, furnizarea și 

instalarea echipamentelor și utilajelor prevăzute în cadrul proiectului “Sistem de 

management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a 

deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău” cod SMIS 128427 și modificarea valorii totale 

a proiectului  de la 91,440,394.36 lei (inclusiv TVA), la 103.718.620,69 (inclusiv TVA), din 

care 88,959,326.40 lei, asistență financiară nerambursabilă, 1.815.496,46 lei contribuție 

proprie solicitant, reprezentând un total eligibil proiect de  90.774.822,46 lei  și 

12.943.798,23 lei valoare totală neeligibilă (compusă din 665.571,50 lei şi 12.278.226,73 

lei – valoarea suplimentară aferentă contractului de executie a lucrărilor); 

• Având în vedere faptul că nu a fost aprobat referatul privind actualizarea bugetului 

proiectului, procedura privind “Execuția lucrărilor, inclusiv organizarea de șantier, furnizarea 

și instalarea echipamentelor și utilajelor prevăzute în cadrul proiectului “Sistem de 

management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a 

deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău” cod SMIS 128427” publicată în SEAP cu 

anunțul nr. CN1039660/23.02.2022, a fost anulată în data de 10.06.2022. 

• A fost demarat procesul de finalizare a documentației de atribuire pentru achiziția de 

Servicii privind supervizarea lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului “Sistem de 

management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a 

deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău” 

• Documentația aferentă procedurii privind “Execuția lucrărilor, inclusiv organizarea de 

șantier, furnizarea și instalarea echipamentelor și utilajelor prevăzute în cadrul proiectului 

“Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public 

mailto:office@adlbacau.ro
http://www.adlbacau.ro/


 
_____________________________________________________________________________________________ 

Calea dr. Alexandru Șafran 145, Bacău, cod poștal 600298, 
Tel/Fax: +40234512726, email: office@adlbacau.ro, website: www.adlbacau.ro 

 

6 

local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău” cod SMIS 128427” a fost publicată 

în SEAP cu anunțul nr. CN1044886/14.07.2022, cu termen de depunere a ofertelor în data 

de 16.08.2022. 

• In urma definitivării și transmiterii către ANAP a documentației de atribuire privind achiziția 

serviciilor de Supervizare, acesta a intrat in verificare ANAP si a primit aviz negativ, iar 

documentația a fost revizuită. 

• În data de 16.08.2022 a fost depusă o ofertă în cadrul sistemului SEAP pentru anunțul nr. 

CN1044886/14.07.2022 

• În data de 23.08.2022 a fost anulată procedura “Execuția lucrărilor, inclusiv organizarea de 

șantier, furnizarea și instalarea echipamentelor și utilajelor prevăzute în cadrul proiectului 

“Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public 

local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău” cod SMIS 128427” având în vedere 

faptul că au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme.  

• În data de 12.08.2022 a fost publicat anunțul nr. SCN1112493 privind procedura Servicii de 

supervizare a lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului “Sistem de management al traficului 

pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în 

municipiul Bacău” cod SMIS 128427 având ca termen de depunere al ofertelor data de 

06.09.2022. 

• În data de 10.09.2022 a fost reluată procedura privind “Execuția lucrărilor, inclusiv 

organizarea de șantier, furnizarea și instalarea echipamentelor și utilajelor prevăzute în 

cadrul proiectului “Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de 

transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău” cod SMIS 128427”, 

publicându-se in SEAP anunțul nr. CN1046993, cu termen de depunere 13.10.2022. 

• În data de 30.09.2022 a fost anulată procedura privind “Servicii de supervizare a lucrărilor 

prevăzute în cadrul proiectului “Sistem de management al traficului pentru prioritizarea 

coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău” cod 

SMIS 128427, având ca termen de depunere al ofertelor data de 06.09.2022, nr anunț 

SCN1112493 deoarece au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme. 

• În data de 21 noiembrie 2022, în urma reluării procedurii de achiziție publică, s-a 

semnat contractul privind execuția de “Servicii de supervizare a lucrărilor prevăzute 

în cadrul proiectului “Sistem de management al traficului pentru prioritizarea 

coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul 

Bacău” cod SMIS 128427 în valoare de 87.019.792,05 lei fără TVA. 

• În data de 28.11.2022 a fost încheiat contractul de “Servicii de supervizare a lucrărilor 

prevăzute în cadrul proiectului “Sistem de management al traficului pentru prioritizarea 

coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău”. 
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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 s-a derulat 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: Actualizare, 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 a făcut 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: 

 

• S-au finalizat cele două documente strategice: Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană pentru perioada 2021-2027 şi Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2021-
2027 

• S-a depus la APM Bacău SIDU după care au continuat procedurile pentru obţinerea 

avizului (publicare anunţuri in cotidianul Desteptarea, depunerea  Memoriului de 
prezentare conform Ordinului M.M.P nr. 19/2010 privind evaluarea adecvată). 

• S-a obţinut de la APM Bacău Decizia etapei de ȋncadrare pentru SIDU prin care s-a 
decis că documentul nu necesită evaluare de mediu. De asemenea s-a obţinut si de 
la Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate aviz favorabil pentru SIDU. 

• S-a obţinut de la APM Bacău Decizia etapei de ȋncadrare pentru PMUD prin care s-

a decis că documentul nu necesită evaluare de mediu. De asemenea s-a obţinut si 
de la Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate aviz favorabil pentru PMUD. 

• In data de 29.04.2022 PMUD şi SIDU au fost aprobate de către Consiliul Local 
Bacău. 

• S-a publicat in cotidianul Deșteptarea Comunicatul de finalizare a proiectului in data 
de 02.05.2022. 

• In data de 04.05.2022 a avut loc Conferința de închidere a proiectului pentru 

diseminarea rezultatelor acestuia.   Au participat primarul Municipiului Bacău, 

reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale din Zona Metropolitană Bacău, 
universităților „Vasile Alecsandri” și „George Bacovia”, organizațiilor non-

guvernamentale, instituțiilor publice, agenților economici și ai echipei de 
implementare din cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău. 

• În cadrul conferinței consultanții Civitta Strategy&Consulting şi FIP Consulting au 

susținut prezentări pentru SIDU respectiv, pentru PMUD. De asemenea o 

prezentare s-a referit si la principiile orizontale: egalitatea de șanse și dezvoltare 
durabilă. În prezentările menționate mai sus au fost specificate obiectivele 
proiectului, activitățile desfășurate, grupul țintă, rezultatele proiectului. 

În implementarea acestui proiect au fost implicați 3 angajați ai ADL BACĂU. 

 

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.   

mailto:office@adlbacau.ro
http://www.adlbacau.ro/


 
_____________________________________________________________________________________________ 

Calea dr. Alexandru Șafran 145, Bacău, cod poștal 600298, 
Tel/Fax: +40234512726, email: office@adlbacau.ro, website: www.adlbacau.ro 

 

9 

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.  

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: 

o ulterior semnării contractul de finanțare (02.04.2021), s-au continuat activitățile de 

implementare conform graficului din cererea de finanțare;  

o au fost întocmite referate și caiete de sarcini pentru toate achizițiile efectuate; 

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

achizițiilor; de management de proiect; de informare și publicitate; de proiectare 

PTH+DE și asistență proiectare pe durata contractului de finațare;  

o S-a actualizat și aprobat prin hotărâre de consiliu local noua valoare actualizată a 

investiției; 

o a fost demarată achiziția de servicii de execuție lucrări inclusiv organizare de șantier 

și se inițiază a doua procedură de achiziție lucrări; 

o au fost depuse rapoartele de progres trimestriale; 

o membrii EIP au participat la vizitele de monitorizare în teren efectuate de ADR NE. 

La implementarea acestui proiect participă 1 angajat ai ADL Bacău. 
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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: 

- A fost verificat proiectul tehnic; 

- A fost actualizată valoarea proiectului ca urmare a creșterii valorii materialelor de construcții, 

energiei, carburanților, etc; 

- Pentru actualizarea cu noua valoarea a PTH, echipa de proiect a pregătit documentația 

necesară aprobării HCL; 

- A fost aprobată prin HCL valoarea actualizată a devizului general și a indicatorilor tehnico- 

economici; 

- A fost demarată procedura pentru achiziția serviciilor de execuție lucrări (09.03.2022); 

- A fost reluată procedura pentru achiziția serviciilor de execuție lucrări, ca urmare a 

neprezentării niciunui ofertat la prima procedura lansată (07.04.2022); 

- A fost efectuată cea de-a patra vizită în teren de către ofițerul desemnat în cadrul acestui 

proiect la data de 12.05.2022; 

- În data de 09.06.2022 a fost încheiat contractul pentru servicii de dirigenție de santier cu A&D 

URBAN CONSULT SRL; 

- În data de 22.06.2022 a fost încheiat contractul de execuție lucrări, inclusiv achiziție bunuri cu 

SITE BAU CONSTRUCT SRL urmat de lansarea ordinului de începere a lucrărilor în data de 

14.07.2022. Se derulează execuția lucrărilor, decontându-se două cereri de plată. La 

implementarea acestui proiect participă 1 angajat ai ADL Bacău. 
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6.„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 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. 

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.  

Perioada de implementare a proiectului a fost modificată pe parcursul anului 2022 la 16 luni 

(inițial 12 luni), de la data semnării contractului.  

Activități desfășurate: 

    În vederea derulării achiziţiilor pe parcursul anului 2022 și până în prezent au fost întocmite 

toate documentaţiile de atribuire conform cerinţelor tehnice, operaţionale / funcţionale, de 

performanţă ţinând cont de cerinţele din cererea de finanţare si respectand Legea nr. 98 din 2016 

privind achiziţiile publice şi HG nr. 395 din 2016 privind aprobarea Normelor metodologice. 

    În cadrul celor două (2) proceduri de achiziție pentru echipamente IT  care s-au desfășurat 

în conformitate cu legea 98/2016, s-au realizat următoarele activități: 

- elaborare documentație;  publicarea şi derularea achiziţiei în Sistemul Electronic de Achiziţii 

Publice (SEAP); verificarea documentației; elaborări de răspunsuri la solicitările de clarificare 

ANAP; evaluări tehnice și financiare; rapoarte de procedura specifice legislației achizițiilor. 

  Conform Cererii de Finanțare, echipamentele au fost achiziționate pe loturi în conformitate cu 

prevederile Legii 98, astfel: 
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   Lot 1 - tablete; Lot 2 - laptopuri; Lot 3 - videoproiectoare; Lot 4 - routere wifi; Lot 5 - camere web 

; Lot 6 - table electronice. 

În urma acestei prime proceduri de achiziții s-au finalizat achizițiile pentru Lotul 1 - tablete, Lot 

2 - laptopuri, Lot 4 - routere wifi si Lot 6 - table electronice. Pentru celelalte două loturi, respectiv 

Lot 3 - videoproiectoare si lot 5 - camere web, nu au fost găsite oferte și ofertanți conform cu 

cerințele specificate. Ulterior, în cadrul celei de-a doua proceduri de achiziție desfașurată în vară, 

s-au achiziționat cu succes și celelalte 2 loturi de echipamente IT, respectiv Lot 3 - 

videoproiectoarele și Lot 5 - camere web. 

Termenul de desfășurare a procedurilor pentru furnizarea echipamentelor IT s-a prelungit de 

mai multe ori din cauze ce au ținut mai întâi de situația de blocaj apăruta în portul Shanghai, China 

( blocare  pandemie - Covid) iar ulterior de întârzierea procedurilor logistice din portul Constanța, 

cauzată de războiului din Ucraina.  

Dealtfel, din aceste cauze, managerul proiectului împreună cu echipa de proiect au obținut 

aprobarea actului aditional 2 ( AA 2) , prin care s-a prelungit termenului de instalare - montare a 

echipamentelor electronice în școlile din municipiu. Astfel prin AA2 a fost prelungit termenul de 

livrare al tablelor electronice până la data de 30.11.2022 iar termenul de încheiere efectivă al 

proiectului până la data de 10.01.2023. 

În vederea bunei desfășurări a implementării și folosirii cu responsabilitate a echipamentelor 

electronice, în cele 31 de unități de învățământ au fost efectuate întâlniri de lucru la sediul 

acestora și înainte și după furnizarea echipamentelor, în vederea pregătirii responsabililor IT 

pentru recepția și folosirea optimă a acestora de către profesori.  

Cu prioritate, la tablele electronice, firma furnizoare a avut obligația de a efectua stadii de 

pregătire a utilizării acestora de către personalul din școli. De asemenea, pentru certificarea 

furnizării echipamentelor, pe lângă documentele contabile au fost întocmite procese-verbale de 

recepție și fotografii individuale cu echipamentele etichetate conform manualului de identitate 

vizuală la nivelul fiecarei instituții de învățământ din Bacău. Acestea au fost încărcate în platforme 

specifice elaborate de membrii EIP.  

     În cadrul achiziției de materiale publicitare și de vizibilitate au fost realizate următoarele: 

elaborare documentație de atribuire; publicare anunț de participare; evaluare oferte și întocmire 

raport de evaluare; semnare contract; achizițiile etichetelor adezive ; împărțirea lor pe școli; 

realizarea  și montarea la sediul Primăriei Bacău a panoului de informare/placa permanentă și 2 

anunţuri de presă publicate la începutul și la sfârsitul proiectului. 

    Termenul final al proiectului este 10.01.2023. La implementarea acestui proiect participă 2 

angajați ai ADL Bacău. 

 

7.„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 
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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 școli, 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). 

 Proiectul se îndreaptă spre finalizarea implementării iar marea majoritate a activităților 

prevăzute  au fost efectuate pe parcursul anului 2022. O contestație la una din procedurile de 

achiziții (lichid dezinfectant) este posibil să întârzie termenul final prevăzut cu câteva săptămâni. În 

rest toate achizițiile desfășurate pe cele 3 loturi, au fost efectuate cu succes. În acest moment se 

montează în școli/colegii lămpile UV cu relee wireless, firma furnizoare având și obligația de a 

asigura mentenanța acestora în deplină siguranță pentru personal. De asemenea, în cadrul 

achiziției de material de informare si publicitate, au fost elaborate comunicatele, etichetele 

autocolante și afișele pentru toate cele 31 de institutii. Monitorizarea proiectului se realizeaza în 

mod constant atât de ofițerii OI cât și de membrii echipei de implementare, care se deplasează în 

mod constant la sediul instituțiilor pentru diferite neclarități sau probleme. La implementarea 

acestui proiect participă 2 angajați ai ADL Bacău. 

 

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 
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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:  

 
 
    
Reprezentare la nivel local, național și internațional 
 

• Participare la conferința finală a proiectului TECHREVOLUTION 
 
Digital Media Centre - DMC  Barnsley a organizat în luna noiembrie 2022  evenimentul South 

Yorkshire Tech Summit care  a reunit lideri de afaceri și factori de decizie din South Yorkshire, 

experți din industria locală și nu numai. Municipiul Bacău a fost invitat în calitate de partener al 

Barnsley Metropolitan Borough Council în derularea proiectului TECHREVOLUTION și a fost 

reprezentat la întâlnire de către Constantin-Adrian Anghel, director al Agenției de Dezvoltare 

Locală Bacău. 

Acest summit s-a concentrat pe discutarea acțiunilor necesare pentru a asigura sprijinul, resursele, 

finanțele, spațiile și cultura antreprenorială potrivite pentru a ajuta antreprenorii și inovatorii din 

toate mediile să obțină succes. Lectori de renume internațional au împărtășit experiențele și 

cunoștințele, s-au organizat paneluri de experți și propuneri de la unele dintre cele mai populare 

startup-uri tehnologice din regiune. 

Summit-ul a inclus lansarea noilor granturi Tech Welcome Grants, finanțate de SYMCA, care vor 

spori atractivitatea regiunii pentru startup-urile tehnologice interesante din toată Marea Britanie și 

de pretutindeni. 
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A fost o bună oportunitate  de a intra în legătură cu lideri din clustere tehnologice și orașe din 

Marea Britanie și din afară, cu care South Yorkshire se află deja în rețea. 

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). 

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. 

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. 

 

• Participare la grupul de lucru - economie circulară în domeniul 

simbiozei apă-industrie 
 

Agricola Internațional și Business Development Group SRL ( parteneri în cadrul proiectului 

AquaSPICE, www.aquaspice.eu) au invitat experți, reprezentanți ai administrației locale din Bacău 

și ai organizațiilor neguvernamentale precum și cetățeni, la continuarea discuțiilor primului Grup de 

Lucru pe economie circulară în domeniul simbiozei apă-industrie.  Acest eveniment a avut loc loc 

în ziua de 1 Noiembrie 2022, la Hotel Dumbrava. 

Grupul de lucru deja constituit la nivelul Bacăului, reunește  persoane și organizații din Bacău, ce 

au aceeași viziune asupra unui sector ( în cazul nostru economia circulară în domeniul apei) și 

doresc sa devină pro-active în a dezvolta  idei, planuri și proiecte într-un domeniu . Ordinea de zi a 

inclus prezentarea proiectului AquaSPICE în care Agricola Internațional este partener, a bunelor 

practici rezultate în urma acestui proiect, a noutăților legate de Strategia Națională de Economie 

Circulară, recent aprobată de către Guvernul Romaniei. 

Prin stimularea dialogului la nivel local in Bacău și Nord Estul României, organizatorii și-au propus 

să dezvolte o platformă de lucru pe proiecte, în vederea îmbunătățirii schimbului de cunoștințe 

despre economia circulară în domeniul apă ( dar si digitalizare, sănătate, protecța mediului, 

simbioza cu industria locală,etc.) a colaborării și a transformării Bacăului într-o regiune 

determinată să implementeze proiecte de tranziție către neutralitate climatică în 2050, (și) prin 

aplicarea tehnologiilor de economie circulară în domeniul apei. 

 

• România și economia circulară - provocări antreprenoriale și 

perspective de implementare în teritoriile rurale 
 

În data de 29 aprilie 2022 și în data de 17 noiembrie 2022 un reprezentant al ADL Bacău a 

participat  în Aula Universitătii „Vasile Alecsandri” din Bacău la manifestarea ocazionată de 

proiectul „MULTITRACES-Multidisciplinary training in circular economy and smart 

valorisation of the rural area for new business models (http://multitraces.ub.ro/), coordonat 

mailto:office@adlbacau.ro
http://www.adlbacau.ro/


 
_____________________________________________________________________________________________ 

Calea dr. Alexandru Șafran 145, Bacău, cod poștal 600298, 
Tel/Fax: +40234512726, email: office@adlbacau.ro, website: www.adlbacau.ro 

 

16 

de Universitatea Vasile Alecsandri. Proiectul dorește să sublinieze importanța unui nou mod de a 

gândi afacerile din sfera agro-alimentara, încă din faza de concepție, astfel încât cantitatea de 

deșeuri nevalorificabile să se apropie de zero. La acest eveniment au fost invitatați  reprezentanți 

de la Institutul de Cercetare în Economie Circulară și Mediu "Ernest Lupan" (IRCEM) și de la 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Bioresurse Alimentare București - IBA București 

 

• Mutitraces - protocol de colaborare cu Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău 
 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi Agenția de Dezvoltare Locală Bacău au 

încheiat un protocol de colaborare prin care cele două instituții vor 

colabora în următoarele direcţii: 

◼ Activități de consultanță și suport în cadrul proiectului internațional 

Multidisciplinary training in circular economy and smart valorisation of the 

rural area for new business models (MUTITRACES), contract nr. 2019-1-RO01- 

KA203-063870, finanțat prin programul Erasmus Plus. 

◼ Promovarea principiilor economiei circulare și implementarea unor actiuni de 

promovare la nivelul comunității locale și județene. 

◼ Colaborare pentru identificarea unor teme de cercetare-dezvoltare de interes comun 

din domeniul economiei circulare în beneficiul comunității locale și/sau județene. 

◼ Dezvoltarea în parteneriat de proiecte privind dezvoltarea sustenabilă a comunităților 

urbane și rurale. 

◼ Colaborare pentru dezvoltarea de programe pe principiile economiei circulare în 

scopul soluționării unor probleme economico-sociale ale colectivităților locale 

◼ Parteneriat pentru sprijinirea societăților economice în scopul aplicării economiei 

circulare în activitatea curentă. 

◼ Sprijin reciproc și colaborare în derularea unor manifestări științifice: conferințe, 

workshopuri, seminarii cu tematică de interes pentru ambele părți. 

◼ Identificarea unor teme comune de cercetare-dezvoltare și colaborarea pentru 

realizarea de propuneri de proiecte în vederea participării la competiții pe linii de 

finanțare națională sau europeană. 

 

• ”Digital IMMotion” - protocol de colaborare în cadrul 

parteneriatului regional public-privat din regiunile |Nord-Est și 

Sud-Est 

 
Agenția de Dezvoltare Locală Bacău  și  Uniunea Națională a Patronatului Român -

Regiunea Nord-Est au încheiat un protocol de colaborare privind implementarea activităților 

din proiectul ”Digital IMMotion”. Activitățile vizează: 
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- nominalizarea unui reprezentant din partea Instituției care va avea responsabilități 

privind sprijinirea implementarii proiectului si colaborarea in acest sens cu echipa de 

implementare; 

- promovarea proiectului; 

- prezenta la intalniri/workshop-uri periodice, avand ca principal scop mentinerea 

colaborarii si comunicarii intre mediul public si cel privat, diseminarea interventiilor publice 

si private adecvate, construirea unor propuneri socio-economice eficiente, durabile si 

sustenabile, orientate spre dezvoltarea pietei si a unor masuri publice de sprijin pentru 

ocupare si dezvoltare sociala a membrilor societatii, conclucrand astfel la o functionare 

economica regionala, profitabila si sustenabila, prin valorificarea judicioasa a tuturor 

oportunitatilor existente. 

 

• Importanța și efectele achizițiilor în sistem centralizat 
 

În perioada 28 februarie - 1 martie 2022 a avut loc la Iași sesiunea de conștientizare cu privire la 

„Beneficiile sistemului de achiziții centralizate” în Regiunea Nord-Est. Acest eveniment a fost 

organizat de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate - ONAC, în cadrul proiectului 

“Dezvoltarea și implementarea unor mecanisme electronice integrate pentru desfășurarea și 

monitorizarea achizițiilor centralizate”, cod MySMIS 130709/ SIPOCA 753. 

Au participat Cornelia Nagy - presedinte al Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate - ONAC, 

Mihaela Dincă - directorul ONAC, Dominic Dumitru - expert Banca Europeană de Investiții și alți 

experți în achiziții publice centralizate. Din partea Agenției de Dezvoltare Locală Bacău a participat 

un reprezentant, inspector de specialitate la Compartimentul “Planificare Strategică și Monitorizare 

Programe”. 

Pe agenda de lucru a întâlnirii au figurat: 

-introducere în domeniul achizițiilor centralizate; prezentarea Oficiului Național pentru Achiziții 

Centralizate - ONAC; obiective și planuri de achiziție; modele de unități de achiziție centralizate din 

UE; studii de caz atât naționale cât și la nivelul UE; acorduri-cadru centralizate în derulare; 

accesarea serviciilor ONAC în contextul actual și de viitor; sesiune de întrebări și răspunsuri; 

atelier de lucru, bazat pe feed backul participanților. 

Prin temele abordate s-a urmărit prezentarea beneficiilor achizițiilor centralizate care constau în 

protecția oferită de către ONAC pentru eficiența procedurilor de achiziție, costurile scăzute, 

calitatea produselor, reducerea riscurilor ce pot apărea  înca din etapa de planificare și identificare 

a nevoilor precum și standardizarea specificațiilor tehnice vizând calitatea produselor achiziționate. 

Au fost discutate modele de criterii de atribuire prin care se pot neutraliza riscurile în contractele 

de achiziții, astfel în cadrul acordurilor-cadru și cele subsecvente la combustibil s-a obținut o 

reducere de 13,90% pe 2021 și de 14,30 % pentru anul 2022. Totodata au fost prezentate și modul 

de raportare a contractelor subsecvente, ajustarea prețurilor acestora precum și mecanismul de 

sancționare a furnizorilor incorecți. 

    În cadrul sesiunii interactive au fost recomandate modele de platforme de achiziții și cataloage 

electronice elaborate cu sprijinul ONAC, atât la nivel național (ex. Lecom – pentru produse de 
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birou), cât și la nivelul UE. Întrebările și clarificările din cadrul atelierelor de lucru au întregit 

informațiile utile prezentate. 

  

 
Activități implementate de ADL Bacău, având ca beneficiar Municipiul 
Bacău:  

 

• Proiectul ”OUR BUILDINGS” 
 

  Chiar dacă acest proiect s-a încheiat încă din anul 2021, pe parcursul anului 2022 

reprezentanții  ADL Bacău au continuat să monitorizeze centralizarea facturilor privind consumul 

de energie ( gaz, energie electrică, apa rece, apă caldă etc) aferent fiecărei instituții publice de 

învăţământ din Municipiul Bacău. Baza de date, completată și centralizată la nivelul municipiului 

conține 31 de instituții din învățământ.  

În vederea eficientizării bazei de date predate municipalitatii ca o soluție permanentă de 

monitorizare a consumului energetic, mai ales in conditiile crizei energetice mondiale cauzate de 

războiului din Ucraina, aceasta a trebuit actualizată lunar prin introducerea facturilor privind 

consumul energetic ( în special energie electrica si gaze) de către reprezentanții fiecărei instituții 

publice.  

S-a ajuns deja ca anul acesta unele instituții să introducă la zi aceste date și să beneficieze de 

rapoarte statistice ce pot fi folosite în folosul reducerii consumului energetic. De altfel 

reprezentantii ADL au emis rapoarte privind consumul de energie electrică și gaze pentru toate 

instituțiile de învățământ ( la nivelul anului 2021), acestea fiind înmânate atat compartimentului 

Eficiență Energetică, din Primărie cat și Administratorului public spre analiză. 

Totodată, 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 decis ca Școala Alecu Russo să intre pe lista de proiecte a AFM pentru finanțare, 

reprezentanții UIP din cadrul primăriei realizând deja acest lucru. 

 

 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; 
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• Susţinerea iniţiativelor locale în domeniul utilizării eficiente a energiei, pe plan naţional, la 

nivelul structurilor responsabile şi a factorilor de decizie. 

 

 

• Inițerea și implementarea contractului privind elaborarea procedurii de 

prioritizare, prioritizarea proiectelor din portofoliul Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău 2021-2027 şi elaborarea fişelor de 

proiect. 

 

Implementarea acestui contract încheiat cu Civitta Strategy & Consulting S.A. presupune 

realizarea următoarelor activități: 

 1.  Asigurarea asistenţei ȋn relaţia cu ADR NE cu privire la implementarea instrumentului DUI NE 

și, dacă se va considera necesar, actualizarea SIDU în conformitate cu prevederile versiunii finale 

a DUI NE; 

2. Elaborarea procedurii pentru prioritizarea operațiunilor rezultate ca urmare a elaborării SIDU; 

3. Prioritizarea operațiunilor/ proiectelor rezultate ca urmare a elaborării SIDU; 

4. Elaborarea fişelor de proiect; 

5. Asigurarea asistenţei la aprobarea documentelor în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană (ADI ZM) Bacău și în procesul de verificare a 

conformității și admisibilității realizat de SSDU din cadrul ADR NE. 

 

Pentru perioada de finanţare 2021-2027 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est (ADR NE) 

devine Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR NE) 2021-2027. 

Pentru a accesa alocarea disponibila pentru dezvoltare urbană durabilă din cadrul POR NE 2021-

2027 si pentru a raspunde nevoii de simplificare, optimizare, debirocratizare si accelerare a 

procesului de accesare a finantarilor europene în perioada de programare 2021-2027, ADR NE va 

utiliza un nou instrument de dezvoltare teritoriala intitulat Dezvoltare Urbană Integrată Nord-Est 

(DUI NE).  

 
Alte activităţi: 
 

• Întocmire rapoarte, adrese, 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: 

-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; 
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-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. 

 

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; 

➢ 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; 

➢ 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 
 

• Promovarea proiectelor Municipiului Bacău în cadrul ATELIERULUI 

NAȚIONAL PENTRU ORAȘELE ȘI MUNICIPALITĂȚILE DIN ROMÂNIA 

 

Institutul de Economie Mondială, partener în cadrul proiectului Erasmus+ DiGreen ” Digital 

government for green municipalities and cities”  a organizat  ATELIERUL NAȚIONAL PENTRU 

ORAȘELE ȘI MUNICIPALITĂȚILE DIN ROMÂNIA. Evenimentul a avut loc în format hibrid 

(participare fizică sau online) la sediul Institutului de Economie Mondială al Academiei Române. 

Scopul acestui proiect este completarea necesarului de competențe digitale și ecologice în 

învățământul superior și la nivelul primăriilor, introducerea educației digitale și ecologice în 

învățământul superior, acolo unde aceste discipline nu se studiază și în cadrul primăriilor, unde 

aceste cunoștințe trebuie transpuse în practică. 

În cadrul acestui eveniment de anvergură națională au fost prezentate ca exemple de bune 

practici în ceea ce privește completarea necesarului de competențe digitale și ecologice, 

proiectele implementate de municipiului Bacău:  

- „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” 

- „Our Buildings” 
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 Această reușită a fost precedată de pregătirea și propunerea de către ADL Bacău a unui material 

de prezentare a municipiului, a celor două proiecte de succes și a completării de chestionare 

structurate, în calitate de stakeholder al proiectului DiGreen. 

 

• Organizarea Conferinței finale a proiectului „REFORMA - Investiții pentru 

creșterea capacității instituționale și eficiența serviciilor administrației 

publice locale” 

 

Miercuri, 4 mai 2022, a avut loc la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău, în sala de ședințe a 

Consiliului Local,  Conferința finală a proiectului „REFORMA - Investiții pentru creșterea capacității 

instituționale și eficiența serviciilor administrației publice locale”, implementat de Municipiul Bacău, 

în calitate de beneficiar. 

   Au participat primarul Municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, reprezentanți ai 

unităților administrativ-teritoriale din Zona Metropolitană Bacău, universităților „Vasile Alecsandri” și 

„George Bacovia”, organizațiilor non-guvernamentale, instituțiilor publice, agenților economici și ai 

echipei de implementare din cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău. 

  „Obiectivul general al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Bacău 2021-2027  

este crearea și dezvoltarea unui sistem de transport durabil, care să corespundă așteptărilor, 

nevoilor de mobilitate și accesibilitate ale cetățenilor și mărfurilor, în cadrul unui mediu urban 

atractiv, sănătos și prietenos cu mediul” se precizează în documentul strategic prezentat la acest 

eveniment de către Radu Andronic - FIP Consulting. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a 

Municipiului Bacău 2021-2027, un document care are ca scop identificarea și rezolvarea 

problemelor comunității, cât și crearea unei administrații publice eficiente a fost prezentat pe larg la 

conferință de către Ioana Ivanov, consultant din partea Civitta Strategy&Consulting. 

    Proiectul s-a derulat timp de 24 de luni, în perioada 06.05.2020-05.05.2022, 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 l-a constituit implementarea mecanismelor și instrumentelor strategice de 

dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, prin actualizarea Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău pentru perioada 2021-2027 și a Planului de Mobilitate 

Urbană Durabilă al Municipiului Bacău 2021-2027, prin intermediul unor instrumente moderne de 

management și crearea unui sistem de planificare strategică a dezvoltării locale. 

 

• 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 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”,  websiteul a diseminat permanent 

permanent actualitatea în ceea ce privește accesarea de fonduri europene. 

• Redactare, actualizare şi monitorizare site/pagină facebook ADL 
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Activitatea Compartimentului „Juridic şi Resurse Umane” din cadrul Agenției de 

Dezvoltare Locală a constat în principal în următoarele: 

 

În cursul anului 2022 Compartimentul „Juridic şi Resurse Umane” din cadrul Agenţiei de 

Dezvoltare Locală Bacău a îndeplinit obligaţiile ce îi revin prin Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a instituţiei, activitatea constând, în principal, în următoarele acţiuni: 

 

➢ Întocmirea dispoziţiilor interne având ca obiect:  

- încadrarea cu contract individual de muncă; 

- modificarea raporturilor de serviciu/ muncă; 

- reîncadrarea personalului şi majorarea salariilor de bază; 

- constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; 

- delegare / modificare / stabilire atribuţii pentru personalul instituţiei; 

- trecerea la gradaţie corespunzătoare tranşei de vechime a personalului; 

- constituirea comisiilor de evaluare pentru achiziţii publice. 

 
➢ Întocmirea proiectelor de dispoziții ale primarului aferente activității ADL Bacău; 

➢ Întocmirea proiectelor de hotărâre și documentației pentru hotărâri ale Consiliului Local 

Bacău ce privesc activitatea ADL Bacău; 

➢ Evidenţa zilnică a prezenţei la lucru a salariaţilor şi întocmirea lunară a foilor de pontaj;  

➢ Evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor 

medicale şi a concediilor pentru îngrijirea copiilor; 

➢ Urmărirea şi aplicarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la încadrarea, 

salarizarea şi promovarea personalului; 

➢ Verificarea dosarelor de personal în vederea trecerii în gradaţii a personalului; 

➢ Întocmirea  actelor  şi desfăşurarea în condiţiile legii a examenelor şi concursurilor de 

angajare şi trecere în grad profesional a personalului; 

➢ Întocmirea contractelor individuale de muncă şi înregistrarea acestora în REVISAL; 

➢ Administrarea şi completarea în baza de date REVISAL a evidenţei angajaţilor din cadrul 

instituţiei; 

➢ Coordonarea şi monitorizarea activităţii de testare medicală a personalului, în conformitate 

cu Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006; 

➢ Implementarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de 

interese; 

➢ 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; 

➢ Informarea conducerii instituției precum și a compartimentelor de specialitate cu privire la 

modificările legislative. 

➢ Urmărirea și punerea în aplicare a legislației nou aparută, a hotărârilor Consiliului Local 

Bacău și a dispozițiilor primarului Municipiului Bacău. 
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 Pe parcursul anului 2022, în cadrul ADL Bacău, a fost înregistrat un transfer în interesul 

serviciului, rezultând astfel vacantarea funcției contractuale de execuție, de inspector de 

Specialitate, grad profesional IA, la Compartimentul „Juridic și Resurse Umane”. Cu aprobarea 

primarului Municipiului Bacău au fost demarate procedurile de concurs pentru ocuparea postului 

vacant. Pentru desfăşurarea concursului s-au asigurat: informarea privind condiţiile de participare 

la concurs, preluarea dosarelor de înscriere, organizarea şi desfăşurarea probelor de concurs, 

supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu,  întocmirea 

documentaţiilor la finalizarea concursului, demersurile de încadrare şi integrarea în organizaţie 

pentru personalul nou angajat. 

 

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. 

   

Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău are în componenţă personal contractual.  

     În anul 2022, instituţia şi-a desfăşurat activitatea cu 7 persoane, angajate în următoarele 

compartimente: 

1.  Director; 

2. Compartiment „Economic” - 1 inspector de specialitate; 

3. Compartiment „Juridic şi Resurse Umane”  - 1 inspector de specialitate; 

4. Compartiment „Managementul Proiectelor” - 1 inspector de specialitate;                                                   

5.  Compartiment „Comunicare şi Cooperare Externă” - 1 inspector de specialitate; 

6. Compartiment „Planificare Strategică şi Monitorizare Proiecte” - 2 inspectori de specialitate. 

 

În cursul anului 2021 și 2022 au fost transferați în cadrul Primăriei Municipiului Bacău și SMUP 

Bacău 5 angajați ai ADL Bacău, în prezent instituția funcționând cu 7 angajați. 

 

În anul 2022, Agenția de Dezvoltare Locală Bacău a beneficiat de un buget de venituri și cheltuieli 

în valoare de 1.740.750 lei, defalcat pe următoarele titluri : 

 
Cheltuieli de personal: 
 
1.buget aprobat = 1.197.400 lei 
2.buget cheltuit (la 30.11.2022) = 679.280 lei 
3.procent  de execuție = 57% 
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Cheltuieli materiale: 
 
1. buget aprobat = 117.812 lei 
2. buget cheltui (30.11.2022) = 96.155 lei 
3. procent de execuție= 82 % 
 
Cheltuieli de capital: 
 
1. buget aprobat = 437.850 lei 
2. buget cheltuit (30.11.2022) = 350 lei 
3. procent realizare = 0.008 % 
 
Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent: -12.312 lei 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ADL BACĂU, 

Constantin-Adrian Anghel 

 
 

 

 

Întocmit, 

Marius Cerghici,  

inspector de specialitate 
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