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Raport de Activitate pentru anul 2016 
Agenţia de Dezvoltare Locală (ADL) Bacău 

 
 
 

Sinteză 
 
 
    Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău este instituţie publică de interes local, cu personalitate 
juridică proprie, ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău. 
Obiectul de activitate al ADL Bacău îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, 
activităţi profesionale, ce contribuie la dezvoltarea economico-socială a Municipiului Bacău. 
Principalele activităţi desfăşurate şi/sau obiective atinse de ADL Bacău, conform Regulamentului 
de Organizare şi funcţionare (ROF) aprobat de Consiliul Local al Municipiului Bacău, sunt: 

1. Iniţierea de programe care să asigure soluţionarea unor probleme economico-sociale în 
interesul colectivităţilor locale; 

2. Elaborarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a municipiului şi 
de îmbunătăţire a infrastructurii publice şi identificarea căilor şi mijloacelor pentru 
realizarea acestora; 

3. Sprijinirea procesului de implementare a programelor de dezvoltare a comunităţii locale; 
4. Sprijinirea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinzătorilor persoane fizice; 
5. Stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin; 
6. Promovarea imaginii şi a oportunităţilor de afaceri şi cooperare la nivel local şi identificarea 

surselor pentru valorificarea potenţialului economic local; 
7. Stimularea creării şi implementării mecanismelor parteneriatului public-privat; 
8. ADL – interfaţă între Administraţia Publică Locală şi sectorul privat. 

 Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău este un promotor al administraţiei şi comunităţii 
locale, elaborează proiecte, studii, lucrări de specialitate, prestări de servicii şi alte activităţi 
specifice pentru terţe persoane juridice, conform obiectivelor sale şi Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare. 
   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 anul 2016, 
în conformitate cu ROF 
 
 Implementarea/inițierea de proiecte prin care sunt atrase în mod direct investiţii şi servicii; 
 Iniţierea de parteneriate, proiecte şi programe, menite să vină în sprijinul comunităţii 

băcăuane; 
 Activităţi de promovare a oraşului, la nivel regional, naţional şi internaţional; 
 Organizarea celei de-a XV-a ediţii a „Săptămânii Europene a Mobilităţii” (European 

Mobility Week), în Municipiul Bacău, sub deviza „Mobilitate inteligentă. Economie 
puternică.” 

 Activităţi de evaluare şi consultanţă financiară pentru 16 proiecte cu finanţare 
nerambursabilă de la Consiliul Local Bacău, prin Legea 350/2005 – Comisia Sport -valoare 
finanţată totală de 3.700.000 lei; 2 proiecte – Comisia Cultură, valoare finanţată 35.593 lei. 

 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 datelor instituţiei ADL Bacău pe www.e-guvernare.ro, în Sistemul Electronic 
Naţional; 

 Participarea a doi angajaţi al ADL in echipa de procesare a cererilor privind acordarea 
ajutoarelor de încalzire pentru iarna 2016-2017, conform OUG nr.70/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare şi H.G nr. 778/2013. Au fost verificate şi procesate în format 
electronic peste 1.000 de cereri. 

 Asigurarea de către 1 angajati al ADL Bacău a Serviciului de permanenţă în cadrul bazei de 
deszăpezire a Primăriei Municipiului Bacău. 

 Gestionarea a 3 platforme web: adlbacau.ro, laculbacau.info, turismcultural.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-guvernare.ro/
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Parteneriate, proiecte şi programe 
 

  

 Proiect PUSH & PULL - “Parking management and incentives as successful and proven 
strategies for energy-efficient urban transport" (Managementul locurilor de parcare și 
implementarea unor strategii de succes pentru creșterea eficienţei energetice în 
transportul urban) 
 
Acest proiect are ca scop îmbunătăţirea mobilităţii din oraşele europene prin intermediul 

managementului spaţiului de parcare. Proiectul combină măsuri ale managementului spaţiilor 

de parcare cu cele ale managementului mobilităţii. Programul este administrat de Agenţia 

Executivă pentru Energie Inteligentă în temeiul autorităţii delegate de către Comisia 

Europeană.  Bugetul total al Municipiului Bacău în cadrul acestui proiect este de 25.034 euro, 

din care finanțarea comunitară acoperă 74% din valoarea eligibilă respectiv 18.525 euro,  iar 

contribuția municipiului Bacău este de 6.509 eur.  

Managementul acestui proiect este asigurat de către Agenția de Dezvoltare Locală și sunt 

implicați 5 angajați.  

Stadiu proiect ( activitati derulate pana in prezent si in curs de ) : 

- Experti din cadrul UIP Bacau au participat la intalnirile partenerilor 

- A fost organizata Saptamana Europeana a Mobilitatii, eveniment care a fost promovat la 

Comisia Europeana, Municipiul Bacau fiind clasat intre primele 10 orase din Europa, pentru 

Campania de promovare a acestui eveniment 

- a fost scris planul de management si de evaluare a masurilor proiectului 

 

Măsuri PUSH pentru municipiul Bacău:  

- implementarea conceputului de parcări rezidențiale, prin demararea unui proiect pilot de 

parcări rezidențiale amenajate în zona centrala a orasului (dezvoltarea unei platforme 

electornice pentru achiziționare de tichete de parcare, amenajare parcari rezidentiale, etc),  

- extinderea zonelor de parcări controlate din centrul orașului (desfiintarea unor zone de 

parcări clandestine prin transformarea lor în spații pietonale, zona bistro, etc, un bun 

exemplu ar fi Pasajul Revolutiei,  cresterea taxei de parcarea în zona centrala precum și a 

gradului de control, introducerea de taxe pe parcările care nu erau taxabile)  

Măsuri Pull pentru municipiul Bacău: 
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- Organizarea anuală a evenimentului Săptămâna Europeană a Mobilității în municipiul 

Bacău  

- Creare de piste și parcări pentru biciclete   

- Încurajarea cetățenilor de a folosi transportul public prin acordarea de facilități, creșterea 

numărului de linii  

Durata proiect/contract: 36 luni 

Data terminarii proiectului:  Februarie 2017  

 

 

Proiecte cu finanţare locală: 

 

 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău, 2014-2020 conform 

STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ 

 
     Prin actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău conform SIDU 

se urmărește adaptarea acesteia la condițiile actuale ținând cont de modificările survenite, 

la nivelul Municipiului Bacău, la nivelul regiunii Nord-Est și a întregii țări, în ultima perioadă 

în toate domeniile de activitate: economic, social, cultural, etc. În același timp trebuie 

actualizate și datele statistice în conformitate cu cele rezultate în urma recensământului 

din 2011. 

      
Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect au fost în linii mari următoarele: 
 
 prezentarea datelor statistice și a analizelor relevante pentru definirea contextului 

urban și a provocărilor cu care acesta se confruntă, cu trimitere obligatorie la cele 

cinci provocări specificate în art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013: provocări 

economice, sociale, climatice, demografice și de mediu.  

 prezentarea strategiilor și politicilor sectoriale existente, relevante (la nivel local, 

regional și național) pe care se bazează elaborarea SIDU (Planul de Mobilitate 

Urbana Durabila - PMUD); 

 identificarea și analizarea nevoilor și a problemelor, precum și a opțiunilor pentru 

soluțiile aferente acestora; 
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 analiza SWOT - analiza integrată a rezultatelor obținute prin diagnosticarea situației 

existente și a tendințelor dezvoltării. 

 prezentarea pe scurt a contextului instituțional – rolurile și responsabilitățile 

diferitelor structuri la nivel urban/regional/naţional.  

 realizarea planului de acțiune pentru implementarea SIDU, în care s-au stabilit 

activitățile, resursele  necesare pentru a implementa strategia, direcțiile/ 

departamentele și/sau persoanele responsabile pentru implementarea, 

monitorizarea și evaluarea SIDU; 

 definirea indicatorilor cuantificabili (în măsura în care este posibil), relevanţi pentru 

a monitoriza și evalua SIDU pe parcursul orizontului de implementare. 

 contractarea serviciilor de consultanță și acordarea sprijinului necesar firmei de 

consultanță în vederea atingerii obiectivelor. 

 

În activitatea de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Bacău 2014-2020 

sunt implicați 4 angajați ai ADL Bacău, urmând ca aceasta să fie definitivată în anul 2017. 

 

 Elaborarea “Planului de Mobilitate Urbană Durabilǎ” (PMUD) pentru 
Municipiul Bacău 

 

PMUD ce se intenţionează a fi realizat pentru UAT Municipiul Bacău este un document strategic 

menit să planifice în mod durabil satisfacerea nevoile de mobilitate ale oamenilor și sectorului 

economic din oraș și din împrejurimile acestora pentru o dezvoltare socio-economică armonioasă 

şi o mai bună calitate a vieții în prezent și în viitor. Acest document strategic valorifică practicile de 

planificare existente pentru toate modalitățile de transport pentru persoane şi mărfuri și ține 

seama de principiile integrării, eficienţei socio-economice, participării și evaluării. 

       PMUD trebuie să aibă la bază o viziune pe termen lung pentru dezvoltarea transportului și 

a mobilității în municipiul Bacău și va cuprinde toate tipurile și formele de transport: public și 

privat, pasageri și marfă, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare. 

PMUD va propune o viziune strategică care să ofere o descriere calitativă a viitorului urban 

dorit și să definească obiective concrete, măsurabile, ținte bine gândite, toate înglobate într-o 

strategie generală de dezvoltare durabilă. 

 PMUD va cuprinde o evaluare a costurilor și beneficiilor transportului, incluzându-le și pe 

cele ce nu pot fi cu ușurință măsurate sau evaluate cum sunt cele referitoare la emisiile de noxe 

sau impactul asupra calității aerului, soluțiile propuse urmărind obținerea unui impact maxim al 

resurselor utilizate. 
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 Un PMUD are ca scop crearea şi exploatarea unui sistem de transport urban durabil prin 

urmărirea cel puțin a următoarelor obiective: 

 asigurarea accesibilității la sistemul de transport public şi privat pentru toţi cetăţenii; 

 îmbunătățirea siguranței și securității în mijloacele de transport precum şi reducerea numărului 

de accidente; 

 reducerea poluării aerului și a poluării fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a 

consumului de energie; 

 optimizarea transportul de persoane și bunuri prin îmbunătățirea eficienței și a eficacității 

costurilor; 

 creşterea atractivității și îmbunătățirea calității mediului și a amenajării spaţiilor urbane1; 

 creşterea rezilienței rețelelor de transport public existente la condițiile meteorologice extreme 

și la evenimente naturale, în concordanță cu politicile UE de ”adaptare la schimbările 

climatice”. 

 dezvoltarea mijloacelor de transport non-motorizate şi a reţelelor intermodale de transport  

 

PMUD trebuie elaborat în concordanță cu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a 

Municipiului Bacău. 

În activitatea de elaborare a PMUD sunt implicați 4 angajați ai ADL Bacău, urmând ca aceasta să fie 

definitivată în anul 2017.  Consultantul extern implicat în elaborarea acestui document important 

este SEARCH CORPORATION. 

 

     În anul 2016, Compartimentul Management de Proiect din cadrul Agenției de Dezvoltare 
Locală Bacău a analizat oportunitatea și posibilitatea inițierii sau aderării la anumite proiecte de 
dezvoltare a Municiupului Bacău: 
    
                         

 CIVINET  - Rețeaua Națională CIVINET ROMÂNIA este o platformă adresată orașelor din 
România pentru ca acestea să poată împărtăși experiența și cele mai bune practici în 
dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiilor durabile de mobilitate urbană, a politicilor 
și măsurilor din acest domeniu.  

 

 PADOR/PROSPECT - Instrument de înregistrare a entităților legale în vederea participării la 
apeluri de proiecte. 
      

 GREENING THE ECONOMY  

                                                 
1
Ghid: Elaborarea şi implementarea unui plan durabil de mobilitate urbană 

(http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web.pdf) 

http://www.mobilityplans.eu/docs/SUMP_guidelines_web.pdf
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 Sustainable Urban Mobility  

 INTERREG - Axa 3 (Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon în toate sectoarele ) 

 NATURBAN (ORIZONT 2020) 

 ELTIS 

 EMPOWERING 

 DANUBE STRATEGIC PROJECT FUND 
 

Reprezentare la nivel național și internațional 

 

 Repetiţie utilă în perspectiva realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă în 
municipiul Bacău 

În perioada 24-25 octombrie 2016 a avut loc la Ljubljana, în Slovenia, întâlnirea partenerilor din 
proiectul „PUSH&PULL- Managementul locurilor de parcare şi implementarea unor strategii de 
succes pentru creşterea eficienţei energetice în transportul urban” 

    Au participat din partea gazdelor - Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, Balant 
Mojca şi Plevnik Aljaz, din partea Austrian Mobility Research - Robert Pressl, Posch Karl - 
Heinz, Svensson Ase de la Lund University, Mingardo Giuliano - Erasmus University 
Rotterdam, Louis De Geest - City of Gent, reprezentanți ai municipalităților din Krakovia, 
Nottingham, Tarragona și Bacău. Municipiul Bacău a fost reprezentat la această întâlnire de către 
Adrian Anghel - director interimar ADL și Marius Cerghici - consilier ADL,  membri ai echipei de  
implementare din cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău. 

     Întâlnirea a fost dedicată analizei stadiului în care se află Planurile de mobilitate urbană în 
oraşele partenere și măsurilor de tip push&pull care se regăsesc în cadrul acestora .  

În cazul municipiului Bacău măsurile de tip PULL care au fost adoptate până în prezent se referă 
la : organizarea anuală a evenimentului Săptămâna Europeană a Mobilității în municipiul Bacău , 
crearea de piste și parcări pentru biciclete,  încurajarea cetățenilor de a folosi transportul public 
prin acordarea de facilități, acordarea de subvenţii cetăţenilor municipiului în vederea utilizării 
acestui mijloc de transport. Măsurile de tip PUSH se referă la implementarea conceputului de 
parcări rezidențiale, prin demararea unui proiect pilot de parcări rezidențiale amenajate în zona 
centrala a orasului (dezvoltarea unei platforme electronice pentru achiziționare de tichete de 
parcare, amenajare de parcări rezidenţiale, etc), extinderea zonelor de parcări controlate din 
centrul orașului (desfiinţarea unor zone de parcări clandestine prin transformarea lor în spații 
pietonale. 

În prezent, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este în curs de elaborare. Este un document 
strategic menit să planifice în Municipiul Bacău satisfacerea nevoilor de mobilitate ale oamenilor și 
a sectorului economic din oraș și din împrejurimile acestora, pentru o dezvoltare socio-economică 
armonioasă şi o mai bună calitate a vieții în prezent și în viitor. Acesta valorifică practicile de 

http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/96-o-repetitie-utila-in-perspectiva-realizarii-planului-de-mobilitate-urbana-durabila-in-municipiul-bacau
http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/96-o-repetitie-utila-in-perspectiva-realizarii-planului-de-mobilitate-urbana-durabila-in-municipiul-bacau
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planificare existente pentru toate modalitățile de transport , persoane şi mărfuri și ține seama de 
principiile integrării, eficienţei socio-economice, participării și evaluării. 

PMUD va propune o viziune strategică care să ofere o descriere calitativă a viitorului urban dorit și 
să definească obiective concrete, măsurabile, ținte bine gândite, toate înglobate într-o strategie 
generală de dezvoltare durabilă. 

 Un nou demers spre înfiinţarea Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului 
în judeţul Bacău 

În 8 septembrie 2016 a avut loc în Moineşti, la sediul Primăriei Municipiului Moineşti o masă 
rotundă organizată de Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea 
Activităţii de Salvamont. Subiectul acestei întruniri a fost demararea demersului de înfiinţare a 
Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în judeţul Bacău, ca persoană juridică fără 
scop patrimonial, apolitică şi de drept privat , având ca scop dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului din judeţul Bacău şi întreaga regiune in totalitatea multiplelor sale forme, atât în ţară 
cât şi în străinătate, precum şi acordarea suportului necesar pentru implementarea strategiilor 
naţionale , regionale şi locale de dezvoltare a turismului băcăuan. 

Au participat primarul muncipiului Moineşti, Viorel Ilie, primarul oraşului Slănic-Moldova, 
Gheorghe Baciu, primarul oraşului Dărmăneşti, Constantin Toma, reprezentanţi ai unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţ, directorul Consiliului Teritorial Nord-Est al Patronatului din 
Turism, Dumitru Nănescu, directorul Centrului de Afaceri şi Expoziţional, Corneliu Pricope, 
reprezentanta ADRNE, expert Agatha Filimon, reprezentanţi ai mass-media. Din partea 
Municipiului Bacău a participat Marius Cerghici, consilier la Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău. 

Participanţii la discuţii au subliniat necesitatea înfiinţării unei asociaţii  care să reprezinte 
interesele judeţului Bacău în ceea ce priveşte turismul şi care să facă posibilă accesarea de fonduri 
europene.  La finalul întâlnirii, organizatorii mesei rotunde, Serviciul Public Judeţean pentru 
Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont au propus un calendar al 
constituirii noii asociaţii, care include propuneri din partea viitorilor membri,  consultarea 
factorilor decidenţi, formularea noului statut, urmând ca în viitorul apropiat acesta să fie adoptat 
şi aprobat prin hotărâri de consiliu local. 

 Adevăraţii câştigători ai Săptămânii Europene a Mobilităţii sunt locuitorii oraşelor 
participante” 

În perioada 20-21 aprilie 2016 au avut loc la Bruxelles workshopul şi Ceremonia de acordare a 
Premiilor dedicate Săptămânii Europene a Mobilităţii 2015. Au fost prezenţi la eveniment 
reprezentanţi ai celor peste 1800 de oraşe participante şi ai celor peste 170 de organizaţii care au 
înregistrat acţiuni de promovare a mobilităţii urbane durabile în anul trecut, reprezentanţi ai 
Comisiei Europene. Municipiul Bacău a fost nominalizat printre cele 10 autorități locale excelând 
în mobilitatea urbană, pentru felul în care a organizat în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare 
Locală Bacău, în perioada 16-22 septembrie 2015, a XIV-a ediţie a „Săptămânii Europene a 
Mobilităţii” (European Mobility Week), la nivelul Municipiului Bacău, sub deviza „Alege. Schimbă. 
combină” (Choose. Change. Combine).  

http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/93-un-nou-demers-spre-infiintarea-asociatiei-pentru-promovarea-si-dezvoltarea-turismului-in-judetul-bacau
http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/93-un-nou-demers-spre-infiintarea-asociatiei-pentru-promovarea-si-dezvoltarea-turismului-in-judetul-bacau
http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/91-adevaratii-castigatori-ai-saptamanii-europene-a-mobilitatii-sunt-locuitorii-oraselor-participante
http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/91-adevaratii-castigatori-ai-saptamanii-europene-a-mobilitatii-sunt-locuitorii-oraselor-participante
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Finalul primei zile a adus Ceremonia de acordare a Premiilor dedicate Săptămânii Europene a 
Mobilităţii 2015. Premiul „Săptămâna Europeană a Mobilităţii” onorează autorităţile locale 
care promovează exemplar mobilitatea urbană durabilă  și care îşi concentrează cu succes 
eforturile spre o reorientare către mijloace de transport durabile .  

Comisarul european Violeta Bulc, responsabil pentru transport și comisarul european Karmenu 
Vella, responsabil pentru mediu, au decernat premiile. Un grup independent de experți a ales 
dintre cele 10 autorități locale excelând în mobilitatea urbană.  Ca și finaliste au fost selectate 
municipalitățile: Bacău (România), Larnaka (Cipru), Lisabona (Portugalia), Miskolc 
(Ungaria), Murcia (Spania), Nottingham (Marea Britanie), Palma de Mallorca (Spania), Sofia 
(Bulgaria), Tríkala (Grecia), Viena (Austria). 

 Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă, în actualitate 

Pe 20 aprilie a avut loc la Piatra Neamț - Grand Hotel Ceahlău un seminar de instruire privind 
mobilitatea urbană. Evenimentul a fost organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est și 
s-a adresat autorităților publice locale din regiune interesate de realizarea și implementarea unui 
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Având în vedere că PMUD al  Municipiului Bacău se 
află în curs de pregătire, această întâlnire a fost un bun prilej pentru a afla ultimele noutăți în 
domeniu și pentru a învăţa din experienţa altor municipii care au elaborat asemenea documente. 

Din partea  Municipiului Bacău a participat Gheorghe Andronic, consilier în cadrul Agenției de 
Dezvoltare Locală Bacău, responsabil în cadrul instituţiei cu proiecte privind energia durabilă şi 
mobilitate urbană. 

 Inspiră-te, învaţă, intră în reţea! 

     În perioada 22-23 martie 2016 a avut loc la Rotterdam, în Olanda, forumul de cooperare inter-
regională „Europe, let's cooperate!” - Europa, să cooperăm! Acest eveniment, aflat deja la a doua 
ediţie, s-a adresat factorilor de decizie politică și practicienilor din toată Europa, care lucrează în 
oricare dintre domeniile: Cercetare și inovare, Competitivitatea IMM-urilor, Economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, Mediul înconjurător și eficiența utilizării resurselor.  

       Au fost prezenţi reprezentanţi ai autorităților de management și ai organizațiilor responsabile 
pentru programele Fondurilor Structurale, autorităților locale, regionale, naționale, instituţiilor UE 
care derulează proiecte Interreg Europa. După succesul incontestabil al primei ediții a forumului 
de cooperare interregională "Europa, să cooperăm!", cea de-a doua ediție de la Rotterdam a 
propus participanților, sub ofertanta deviză „Inspiră-te, învaţă, intră în reţea!” să beneficieze de 
cooperarea interregională și să învețe de la instituțiile și regiunile care au deja experiența de 
punere în aplicare a proiectelor în aria tematică descrisă. Au avut loc întâlniri între partenerii de 
proiect aprobat, s-au pus bazele unor noi parteneriate și rețele. 

      În afara sesiunilor de informare derulate în cele două zile, prezentate de lectori cu notorietate 
şi cu expertiză cum ar fi Bart van Bolhuis, director pentru Afaceri Internaţionale în cadrul 
Ministerului Infrastructurii şi Mediului Înconjurător din Olanda, Erwin Siweris, director de program 
Interreg Europe - Lille, France, Elena Ferrario, coordonator de proiect Interreg Europe - France, 
Katja Ecke - coordonator financiar, Interreg Europe – France, cei interesaţi s-au putut înregistra la 

http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/90-planurile-de-mobilitate-urbana-durabila-in-actualitate
http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/88-inspira-te-invata-intra-in-retea
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o sesiune on-line, în data de 22 martie. În timpul acestei perioade de web-streaming participanţii 
 au pus întrebări şi au putut formula observaţii cu privire la prezentările anterioare dar şi în ceea 
ce priveşte prezentările de a doua zi. 

          La forumul de la Rotterdam au participat peste 700 de persoane din întreaga Europa, în timp 
ce alte 1000 de persoane au participat la sesiunea online, întregind imaginea unui nou eveniment 
de succes, în 2016. 

 

 Sprijinirea eficienţei enegetice 

Hotelul Central Plaza din Piatra Neamț a găzduit miercuri, 15 martie 2016, un seminar de instruire 
în domeniul eficienței energetice, cofinanțat prin POR 2014-2020. Evenimentul a fost organizat de 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est (ADR NE). 

Au participat reprezentanți ai Autorităților Publice Locale din regiunea NE reprezentând mediul 
urban. Din partea Municipiului Bacău a participat Gheorghe Andronic, consilier “Managementul 
proiectelor” din cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău. 

            În deschiderea evenimentului Vasile Asandei, director general ADR Nord-Est a subliniat 
importanța finanțării investițiilor legate de eficiența energetică, în contextul încălzirii globale și 
disponibilitatea ADR NE pentru colaborarea cu Autoritățile Publice Locale, în ceea ce privește 
depunerea cererilor de finanțare astfel încât gradul de absorbție a acestor fonduri în regiune să fie 
cât mai mare.  Reprezentantul AM POR Ionuț Trincă, a prezentat pe scurt Axa prioritară 3 - 
Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -
 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor precum 
și alocarea financiară pentru regiunea NE prin această axă. Astfel, pentru regiunea noastră a fost 
alocată suma de peste 1 mld de euro. 

           PAED este recunoscut ca un document de planificare energetică locală care răspunde 
cerințelor Directivei UE nr. 27/2012 privind eficiența energetică și respectă structura ”Model 
pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localitățiilor cu o 
populație mai mare de 5000 locuitori” aprobat prin Decizia 7/DEE/12.02.2015. 

Acest plan este elaborat pornind de la strategia energetică naţională şi de la politicile energetice 
europene iar obiectivele acestuia corespund Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice 
(PIEE). 

            Precizăm că Agenția de Dezvoltare Locală Bacău s-a ocupat de elaborarea PAED pentru 
Municipiul Bacău care a și fost aprobat de către Comisia Tehnică a Convenției Primarilor la sfârșitul 
anului 2015. Municipiul Bacău a făcut prin acest demers pași importanți în ceea ce privește 
eficiența energetică. 

 Nouă abordare pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 

 Institutului Qvorum  a organizat în perioada 13 - 14 martie, în parteneriat cu organizația non-
profit Bene Merenti, un seminar în cadrul proiectului "Idei pentru comunitate", finanțat prin 
granturile SEE 2009 – 2014, Fondul ONG în România.  

http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/87-1-miliard-de-euro-pentru-sprijinirea-eficientei-enegetice
http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/86-o-noua-abordare-pentru-dezvoltarea-locala-plasata-sub-responsabilitatea-comunitatii
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Scopul a fost acela de a propune, în conformitate cu tema evenimentului, o nouă abordare pentru 
„Dezvoltare  Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității”. Alături de  reprezentanții 
autorităților publice și ai societății civile, a fost prezent şi un reprezentant al Municipiului Bacău, în 
persoana Dianei Budău, consilier juridic la Agenția de Dezvoltare Locală Bacău. 

Evenimentul a fost deschis de Iulia Manole, Director de Programe – Institutul pentru Democrație 
Participativă Euro Qvorum și Roberto Pătrășcoiu, manager de proiect. Au urmat o serie de 
prezentări privind conceptul de dezvoltare  locală plasată sub responsabilitatea comunității , care 
reprezintă noul instrument de dezvoltare teritorială  propus de Comisia Europeană pentru 
perioada de programare 2014-2020, în vederea dezvoltării urbane. Conceptul propune: 

-      stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală; 

-      formarea unui parteneriat local între actorii relevanți (comunitate, mediu de afaceri, 
administrație publică); 

-      implementarea unor strategii de dezvoltare locală. 

De asemenea, în cadrul seminarului, a fost prezentat mecanismul de implementare al Dezvoltării 
Locale plasate sub Responsabilitatea Comunității, care curpinde trei etape: 

-      Etapa I – Înființarea grupului de acțiune locală și elaborarea strategiei pentru perioada 2014-
2020; 

-      Etapa II – Selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) la nivel național; 

-      Etapa III – Implementarea pachetului de proiecte integrate incluse în strategiile DLRC aprobate 
și Programul Capital Uman. 

 
Proiecte implementate de ADL Bacău, având ca beneficiar 
Municipiul Bacău  

 
 

 Sustenabilitate proiect “Dezvoltarea şi consolidarea turismului în Municipiul Bacău prin 
promovarea oportunităţilor locale” 
 
În baza invitației formulate de Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și 

Coordonarea Activității de Salvamont Bacău (adresa nr. 1205 din 20.10.2016), în calitate de organizator al 

standului Județului Bacău la Târgul de Turism al României, Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău a 

participat la eveniment în perioada de sustenabilitate a proiectului „Dezvoltarea şi Consolidarea Turismului 

în Municipiul Bacău prin Promovarea Oportunităţilor Locale“, cod SMIS 19357,  proiect finanţat prin 

Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, 
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DMI 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii 

României ca destinaţie turistică, cu materiale promoţionale, 1 roll-up, 1 film de prezentare. 

     În acest sens s-a deplasat la Bucureşti în perioada 17-19 noiembrie 2016, în vederea participării la Târgul 

de Turism al României dl Marius CERGHICI, consilier la Compartimentul „ Marketing, Cooperare şi 

Parteneriate” ADL Bacău, care a asigurat prezenţa la standul Judeţului Bacău, secţiunea aferentă 

Municipiului Bacău şi a distribuit materiale promoţionale . 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

- Prezentarea oportunitatilor și valorilor turistice ale municipiului Bacău; 

- Prezentarea obiectivului turistic Aria de Protectie Speciala Avifaunistica Lacul Bacau II; 

- Prezentarea proiectului „Dezvoltarea si consolidarea turismului in municipiul Bacau prin 

promovarea oportunitatilor locale”; 

- Identificarea de parteneriate; 

 

 Sustenabilitate  proiect"Complexul Cultural Sfântul Nicolae - Matricea Spirituală a 
Bacăului", cod SMIS 21421 prin următoarele activități: 
 

 Monitorizarea panourilor direcționale și de informare. Una din activitățile proiectului a fost 
amplasarea a 15 panouri direcționale pe stâlpii din zona celor două obiective promovate 
prin proiect și în intersecțiile din municipiu precum și montarea a 4 panouri de informare 
(unul în fața Bisericii Sf. Nicolae, unul în curtea Vivariului și două în curtea Bisericii 
Precista). Aceste panouri au fost inspectate periodic pentru a vedea starea lor și dacă n-
au dispărut din locurile unde au fost montate. 

 Promovarea prin amplasarea de roll-up-uri. Cele două roll-up-uri realizate prin proiect, au 
fost amplasate unul la sediul Primăriei Municipiului Bacău și unul la sediul Agenției de 
Dezvoltare Locală Bacău, instituție subordonată Consiliului Local Bacău și care a 
implementat acest proiect. 

 Promovarea prin participarea la târguri. În perioada 17 – 20 noiembrie s-a desfășurat la 
Centrul Expozițional Romexpo din Bucureşti, ediția de toamnă a Târgului de Turism al 
României 2016, târg organizat de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) din 
România. Primăria Municipiului Bacău a participat cu un stand comun pentru cele două 
proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional, DMI 5.3 -  Promovarea 
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii 
României ca destinaţie turistică, adică "Complexul Cultural Sfântul Nicolae–Matrice 
Spirituală a Bacăului", cod SMIS 21421 și „Dezvoltarea şi consolidarea turismului în 
Municipiul Bacău prin promovarea oportunităţilor locale“, cod SMIS 19357. La stand s-a 
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amplasat un roll-up și un banner de promovare a celor două produse turistice realizate în 
cadrul proiectului. 

 

 Evaluare, derulare, consultanță finanțări nerambursabile din fondurile 
publice pe Legea 350/2005: 

 

COMISIA SPORT 
 
Un angajat al ADL este membru al Comisiei SPORT de evaluare si derulare a proiectelor de 
finantare pe Legea 350/2005. Au fost finanţate un număr de 16 asociaţii sportive cu un total de 
3.700.000 lei, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire solicitant Titlul Proiectului 

1 Fundaţia Pro Ştiinţa Bacău 
Participarea la competiţii naţionale şi internaţionale a 
sportivilor legitimaţi la C.S.Ştiinţa Bacău 

2 
Asociaţia Clubul Sportiv Elite 
Sport Bacău 

Participare în campionatul național de handbal masculin și 
promovarea sportivilor juniori de perspectivă 

3 
Asociaţia Clubul Sportiv Nautica 
Bacău 

Sprijinirea înotului de performanţă în anul Jocurilor Olimpice, 
Rio 2016 

4 
Asociaţia Sportivă Total Volei 
Bacău 

Susţinerea şi reconstrucţia echipei de volei masculin Ştiinţa 
Bacău – în vederea obţinerii unor rezultate superioare 

5 
Asociaţia Club Sportiv 
Moldosport 

Pregătirea sportivă a juniorilor în vederea participării la 
turneele naţionale 2016 

6 
Asociaţia Fotbal Club Măgura 
2012 

Pisicile Rosii - Fotbal Feminin-Reginele Sportului Băcăuan 

7 Club Sportiv SAGA 
Susţinerea competiţională în anul 2016 Campionat european 
tineret tir cu arcul 

8 Asociaţia Sportivă Magic Ball Nu contează inălţimea, ci contează isteţimea 

9 
Asociaţia Sportivă Fotbal Club 
Bacău 

Practicarea şi dezvoltarea fotbalului juvenil 

10 
Asociaţia Judeţeană de Atletism 
Bacău 

Sprijinirea pregătirii atleţilor de performanţă 

11 
Asociaţia Sportivă a Persoanelor 
cu Dizabilităţi Vizuale Bacău 

Sportul pentru nevăzători prezent şi viitor 
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12 
CS Bronx Powerlifting Club 
Bacău 

Sportul de performanţă un viitor cert! 

13 Asociaţia Delfin 2012 Bacău Cupa Delfin la sărituri în apă 

14 
Clubul Sportiv Volei Carpati 
Bacău 

Turneul internaţional de volei masculin, old-boys Prietenia 
Bacău 2016 - Ediţia a VI-a 

15 
Asociaţia Judeţeană de Fotbal 
Bacău 

Spre elită cu juniorii U13 şi arbitrii 

16 
Asociaţia Clubul Sportiv Dan 
Botezatu 

Chance 

 
 
 

COMISIA CULTURĂ 
 
Un angajat al ADL este membru al Comisiei CULTURĂ de evaluare si derulare a proiectelor de 
finantare pe Legea 350/2005. Au fost finanţate 2 proiecte culturale,  după cum urmează: 
 

Denumire solicitant Denumire proiect 
Valoarea finanțării 
de la bugetul local 

( lei) 

Asociația "Comunico" Bacău Bacău - pagini de istorie, file de poveste 17.000 

P.F. Filip Claudiu 
Festival-concurs de muzică ușoară pentru copii - 

Așchiuță 
18.593 

 

Alte activităţi 
 

 doi angajați au fost delegați în comitetul de lucru în vederea primirii și prelucrării 
informatizate a cererilor de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței.  

 1 angajat al ADL a asigurat Serviciul de permanenţă, în cadrul bazei de deszăpezire a 
Primăriei Municipiului Bacău. 

 
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., Bacău.BIKE, 
Elephant Bike Club, ProBike Group Bacău pentru organizarea „Săptămânii Europene a 
Mobilităţii” (European Mobility Week). 
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 Colaborarea cu Primăria Municipiului Bacău pentru participarea la proiecte şi programe 
comune, evenimente pe plan local, regional, naţional şi internaţional. 

 Colaborarea cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR NE), inclusiv prin 
participarea la programe şi proiecte comune, sau pentru promovarea municipiului şi a 
instituţiei. 

 Colaborare cu SC Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău SA în coordonarea activităţilor şi 
organizarea de conferinţe, seminarii. 

 Colaborarea cu Asociaţia Municipiilor din România. 
 Colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău, cu privire la 

implicarea în activitatea de promovare a parteneriatului local antidrog. 
 Parteneriat cu Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea 

Activității de Salvamont Bacău privind reprezentarea Judeţului Bacău la Târgul de Turism al 
României . 

 
Promovarea instituţiei şi a municipiului 
 

  Organizarea Săptămânii Europene a Mobilităţii 

În perioada 16-22 septembrie 2016 s-a  derulat în Municipiul Bacău a XV-a ediţie a „Săptămânii 
Europene a Mobilităţii” (European Mobility Week), sub deviza „Mobilitate inteligentă. Economie 
puternică.” Organizatorii acestui eveniment, Municipiul Bacău, Agenţia de Dezvoltare Locală 
Bacău şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacǎu le propun cetăţenilor municipiului Bacău o 
schimbare la nivel comportamental, oferind opţiuni de transport local, de mobilitate inteligentă și 
durabilă.  

 

Pe  17 septembrie 2016 a avut loc turul „Fii biciclist în fiecare zi!” .Tema de anul 
acesta „Mobilitate inteligentă. Economie puternică.” face trimitere la faptul că  oamenii pot 
obține beneficii majore de ordin financiar prin adoptarea mersului pe bicicletă ca și conduită 
favorabilă mobilității inteligente și durabile. Organizaţiile băcăuane „Băcăuanii vor piste pentru 
biciclete”, „Elephant Bike Club”, „ProBike Group Bacău”, „Bacăul Pedalează”, propun mersul pe 
bicicletă ca alternativă la transportul motorizat în municipiul Bacău, în vederea îmbunătățirii 
calității mediului, sănătății cetățenilor și decongestionării traficului. 

În data de 20 septembrie 2016 s-a derulat la Centrul de Afaceri şi Expoziții o Dezbatere publică cu 
privire la elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Bacău – PMUD, 
document strategic menit să planifice în mod durabil satisfacerea nevoilor de mobilitate a 
oamenilor.  

Ziua de 22 septembrie 2016 s-a desfăşurat sub deviza: “În oraş fără maşină!”. Şcolile, instituţiile 
publice, cetăţenii sunt invitaţi să folosească mijloace alternative de transport.  

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII oferă oamenilor oportunitatea de a medita pe 
marginea adevăratei utilități a străzilor din orașe și de a dezbate soluții concrete de combatere a 

http://adlbacau.ro/adl/index.php/eveniment/evenimente-adl/94-mobilitate-inteligenta-economie-puternica-sau-o-noua-editie-a-saptamanii-europene-a-mobilitatii-in-bacau
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anumitor provocări, precum poluarea, ambuteiajele, accidentele de circulație și problemele de 
sănătate. Tema de anul acesta „Mobilitate inteligentă. Economie puternică.” scoate în evidenţă 
faptul  că  cetăţenii pot obține beneficii majore de ordin financiar prin adoptarea unei conduite 
favorabile mobilității inteligente și durabile. 

Organizarea acestui eveniment este susținută de planul de implementare al 
proiectului PUSH&PULL - “Sistem de gestionare și stimulare a parcării, ca strategie de succes 
pentru un transport urban eficient energetic”, derulat de ADL BACĂU . 

Parteneri eveniment: Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Bacău, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, Transport Public S.A., Băcăuanii vor piste pentru biciclete, Elephant Bike Club, ProBike 
Group Bacău, Bacăul Pedalează 

 

 Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău a participat în perioada 17-19 noiembrie 2016 la  

Târgul de Turism al României.  2 angajaţi ai ADL Bacău  au asigurat: 

- prezenţa la standul Judeţului Bacău, secţiunea aferentă Municipiului Bacău şi a distribuit materiale 

promoţionale . 

- Prezentarea oportunitatilor și valorilor turistice ale municipiului Bacău; 

- Prezentarea obiectivului turistice  din municipiul Bacău 

- Identificarea de parteneriate; 

 

 Redactare, actualizare şi monitorizare site/pagină web ADL: 
 

 
 

 Mentenanţă, hosting şi monitorizare  site/pagină web www.turismculturalbacau.ro 
 Mentenanţă. hosting şi monitorizare site/pagină web www.laculbacau.info 

 
 

http://www.turismculturalbacau.ro/
http://www.laculbacau.info/
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Activitatea Compartimentului Juridic din cadrul Agenției de Dezvoltare Locală, desfăşurată în 
perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, a constat în principal în următoarele: 
 

 Respectarea legalității actelor emise; 

 Vizează pentru legalitate documentele interne ale instituției – întocmirea deciziilor interne; 

 Ține evidența registrelor de corespondență din cadrul ADL Bacău; 

 Ține evidența contractelor cu terții – întocmirea, aviarea contractelor; 

 Răspunde de întocmirea actelor adiționale ce pot apărea la diferite contracte de achiziție 
publică; 

 Vizează pentru legalitate documentațiile întocmite pentru achizițiile ce se desfășoară în 
cadrul ADL; 

 

Raport de Gestiune. Execuţia Bugetară. 
 

Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău şi-a început activitatea la data de 01 ianuarie 2006 în baza 

Hotărârii Consiliului Local nr. 272/29.09.2005, având personalitate juridică proprie. 

Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău funcţionează cu activitate financiar-contabilă proprie, 

buget de venituri şi cheltuieli, cont deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bacău, iar 

finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură din subvenţii de la bugetul local, din 

venituri proprii obţinute din servicii prestate şi din alte surse atrase în condiţiile legii. 

        Personalul Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău, are în componenţă numai personal 

contractual, în organigramă fiind prevăzute 9 persoane, cu următoarele funcţii: 

- 1 director 

- 1 consilier resurse umane 

- 3 consilieri 

- 2 inspectori de specialitate.  

     În anul 2016, instituţia şi-a desfăşurat activitatea cu 7 persoane: 

Năstasă Dana - având contractul de muncă suspendat pe perioadă determinată; 

Țurcanu Daniela – fiind în concediu medical. 

 

 

Angajaţii Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău (personal contractual ) au fost în anul 2016: 

 

 Director interimar, cu data de 31.08.2016, pe o perioada de 60 de zile, Consilier resurse 

umane, gr. I, în cadrul Compartimentului Resurse Umane, angajat cu contract individual de 

muncă nr. 06, pe o perioadă nedeterminată, începând cu 15 martie 2006; 
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 Consilier gr. I, în cadrul Compartimentului Marketing, Cooperare şi Parteneriat, angajat cu 

contract individual de muncă nr. 02, pe o perioadă nedeterminată, începând cu 10 

februarie 2006; 

 Inspector de specialitate gr. I, în cadrul Compartimentului Programe, Prognoze, angajat cu 

contract individual de muncă nr. 10, pe o perioadă nedeterminată, începând cu 01 iunie 

2008; 

 Consilier gr. II, în cadrul Compartimentului Managementul Proiectelor, angajată cu 

contract de individual muncă nr. 18 , pe o perioadă determinată, 01.09.2016-31.03.2017; 

 Consilier juridic gr. II, în cadrul compartimentului juridic, angajată cu contract de individual 

muncă nr. 19, pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 31.12.2015; 

 Consilier gr. I, în cadrul Compartimentului Managementul Proiectelor, angajat cu contract 

de individual muncă nr. 20, pe o perioadă nedeterminată, începând cu 10.10.2016 ; 

Consilier gr. II, cu atribuții de translator, în cadrul Compartimentului Managementul 

Proiectelor, angajat cu contract de individual muncă nr. 21, pe o perioadă nedeterminată, 

începând cu 05.12.2016 

 

              În anul 2016, Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău, a beneficiat de un buget de venituri şi 
cheltuieli în valoare de 614.000 lei, defalcat pe următoarele titluri: 

I. Cheltuieli de personal: 
- buget aprobat = 340.000 lei 
- buget cheltuit  = 249.943 lei 
- procent de realizare = 73.51 % 

II. Cheltuieli materiale: 
- buget aprobat = 143.000 lei 
- buget cheltuit  =   75.461lei  
- procent de realizare = 52.77 % 

III. Cheltuieli de capital: 
- buget aprobat = 131.000 lei 
- buget cheltuit  = 119.621 lei 
- procent de realizare =  91.31 % 

 
 

DIRECTOR, 
Adrian Costantin Anghel 

 


