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Portofoliul de Proiecte

I. Acțiuni noi, identificate ca urmare a implicării în proiectul ”SHARE”:

Nr.

Titlul acțiunii

1.

Elaborarea și
implementarea
agendei culturale
multianuale a
Municipiului
Bacău, inclusiv
cofinanțare
evenimente
culturale

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
O.2. Bacău, orașul
tinerilor
M.2.1. Dezvoltarea
infrastructurii
culturale, pentru
evenimente și
petrecerea timpului
liber

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea
Strategia pentru
tineret și agenda
culturală
dedicată tinerilor
nu sunt abordate
în mod unitar și
pe termen lung.

Descrierea acțiunii
Acțiunea prevede valorificarea dosarului de
candidatură al municipiului Bacău la statutul de
Capitală Culturală Europeană în anul 2021, sub forma
următoarelor intervenții:
1) Înființarea unei structuri de tip non-guvernamental,
din care să facă parte administrația locală (Primărie,
CJ), ONG-uri din domeniul cultural, economic, turistic,
instituții publice de cultură (muzee, teatru,
filarmonică), universități – valorificând experiența
anterioară a Asociației fondate pentru depunerea
candidaturii la statutul de Capitală Europeană a
Culturii, dar și a celei care s-a ocupat de
implementarea programului Bacău-Capitala
Tineretului din România 2017;
2) Revizuirea, pe o bază participativă, a dosarului de
candidatură la statului de Capitală Culturală
Europeană, replanificarea acțiunilor fezabile și
elaborarea uneI Agende Culturale multianuale, care
să fie implementată de noua structură formată;
3) Implementarea de către noua structură, care va
avea personal propriu de specialitate, a Agendei
Culturale multi-anuale, pe baza fondurilor publice
(cotizațiile membrilor, finanțările nerambursabile
solicitate de la Primărie și CJ Bacău, sponsorizări,
fonduri de la bugetul de stat, fonduri europene.
4) suplimentarea financiară a programului de finanțare
nerambursabilă de către municipalitate și CJ Bacău a
proiectelor derulate de organizații non-profit de interes
general în domeniul cultural, în baza Legii nr.
350/2005. Alocarea fondurilor se va face competitiv,
pe baza unei cereri de finanțare evaluate de o comisie

Bugetul
estimativ
(Euro)
1,500,000

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Buget
local,
Cotizațiil
e
membril
or
Sponsori
zări

Municipiul
Bacău
CJ Bacău
Instituții
culturale
ONG-uri
Universită
ți

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2023
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de specialitate. Vor avea acces la finanțare atât
proiecte noi (se recomandă organizarea unor
evenimente-magnet, care să se identifice cu orașul,
de ex. festivaluri), cât și proiecte deja inițiate la nivel
local.
2.

3.

Elaborarea
Manualului de
Branding al
Municipiului
Bacău, corelat cu
o strategie de
marketing și
promovare

Implementarea
unei platforme de
inovare civică

O.3. Economie
competitivă bazată
pe colaborări
intersectoriale şi
transnaţionale,
inclusiv în domeniul
turismului
M.3.1. Promovarea
turistică a
Municipiului Bacău
O.11. Capacitate
crescută de a
dezvolta,
implementa și
monitoriza proiecte
M.11.2. Dezvoltarea
structurilor de
planificare,
implementare,
monitorizare și
evaluare a
proiectelor

4.

Implementarea
conceptului de
bugetare
participativă

O.11. Capacitate
crescută de a
dezvolta,
implementa și
monitoriza proiecte
M.11.2. Dezvoltarea
structurilor de
planificare,

Promovarea
insuficientă a
potențialului
turistic al
Municipiului
Bacău

Resursele
limitate
(financiare,
umane, logistice,
informaționale)
ale administrației
locale

Resursele
limitate
(financiare,
umane, logistice,
informaționale)
ale administrației
locale

Acțiunea vizează elaborarea unui manual de branding
local, precum și a unei strategii de promovare a
acestuia pe plan intern și extern, inclusive
implementarea unor acțiuni-pilot în acest sens (filme
de prezentare, ghiduri/broșuri virtuale și în format
tipărit, standuri la târgurile interne și internaționale de
turism, promovare prin social media etc.). Fiecare
dintre sub-activitățile sus-menționate ar putea fi
atribuite unor organizații cu expertiză pe diferitele nișe
de piață (branding, participare la târguri și expoziții,
social media etc.)
Acțiunea implică conceperea și implementarea unei
platforme de consultare publică și creativitate civică,
care să identifice potențialele soluții la problemele
comunității. Aceasta ar putea fi gestionată fie direct de
municipalitate, fie de organizații ale societății civile
locale sau chiar universități. Această platformă ar
presupune atât o serie de întâlniri tematice (de ex.
consolidarea clădirilor de patrimoniu, regimul
parcărilor, amenajarea de noi spații verzi, reducerea
birocrației, atragerea de investiții etc.) organizate
periodic (de preferință lunar, într-un cadru neutru), la
care să participe toți actorii relevanți de la nivel local,
cât și o platformă virtuală, unde toți cetățenii să-și
exprime punctul de vedere, să răspundă la
chestionare de consultare publică, să vină cu soluții la
anumite probleme concrete.
Acțiunea prevede implementarea unui program-pilot
de bugetare participativă locală pentru proiecte
comunitare la scară mica, propuse direct de către
membrii comunității. Aceasta implică dezvoltarea unei
aplicații WEB de profil, organizarea unei campanii de
colectare a propunerilor concrete de proiecte, trierea
acestora de către o echipă de specialiști sectorali pe
baza criteriilor din regulamentul competiției, votarea
publică pe platformă a propunerilor fezabile și

30,000

Buget
local,
Buget
parteneri
, Alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023

100,000

Bugetul
local
Sponsori
zări

Municipiul
Bacău
ONG-uri
Universită
ți

2018-2023

2,000,000

Bugetul
local

Municipiul
Bacău
ONG-uri

2018-2023
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implementare,
monitorizare și
evaluare a
proiectelor

5.

Organizarea de
concursuri de
soluții pentru
proiectele majore
de regenerare
urbană

O.11. Capacitate
crescută de a
dezvolta,
implementa și
monitoriza proiecte
M.11.2. Dezvoltarea
structurilor de
planificare,
implementare,
monitorizare și
evaluare a
proiectelor

6

7

Promovarea de
proiecte de
cooperare
teritorială
europeană în
domeniul
patrimoniului,
culturii și
turismului

Organizarea de
schimuri de bune
practici cu
administrațiile
locale din
România pe teme
legate de
patrimoniu,

Resursele
limitate
(financiare,
umane, logistice,
informaționale)
ale administrației
locale

O.11. Capacitate
crescută de a
dezvolta,
implementa și
monitoriza proiecte

Lipsa unui cadru
organizat pentru
schimbul de
bune practici și
experiențe

M.11.3. Promovarea
schimbului de bune
practici și experiențe
pe plan intern și
extern
O.11. Capacitate
crescută de a
dezvolta,
implementa și
monitoriza proiecte

Lipsa unui cadru
organizat pentru
schimbul de
bune practici și
experiențe

M.11.3. Promovarea
schimbului de bune

finanțarea implementării acestora de către
municipalitate, în cadrul liniilor bugetare
corespunzătoare (caz în care implementarea revine
exclusiv autorităților locale). O altă opțiune este cea
de punere la dispoziția cetățenilor a unui fond de
microfinanțare pentru propunerile de proiecte, care să
poată fi accesate de către asociațiile de proprietari /
cetățeni / ONG-uri, care să fie responsabile pentru
implementarea ideilor proprii.
Acțiunea presupune organizarea de concursuri
publice de soluții cu premii pentru proiectele majore
de regenerare urbană de la nivel local (de ex.
amenajarea unor maluri de lac sau râu, a unor spații
verzi, piețe sau scuaruri, reabilitarea și
refuncționalizarea unor clădiri publice etc.). Deși ar
putea crește costurile de proiectare, astfel de
competiții, jurizate de specialiști de prestigiu din țară și
străinătate și monitorizate atent de opinia publică
(proiectele vor fi prezentate publicului larg și
specialiștilor în cadrul unor evenimente deschise)
asigură multiple avantaje: transparență, implicare
civiă, calitate ridicată a proiectării, atragerea
talentelor locale etc.
Acțiunea prevede derularea de proiecte de cooperare
teritorială în domeniile relevante pentru proiectul
SHARE (patrimoniu, cultură, turism, SMART CITY
etc.), în parteneriat cu municipalități din alte state
europene

Acțiunea presupune organizarea de vizite de studiu și
schimb de bune practici cu alte municipalități din
România care au înregistrat performanțe notabile în
domeniile vizate de proiectul SHARE (de ex.
regenerarea centrelor istorice, branding, programe
culturale, SMART CITY etc.)

1,000,000

Bugetul
local

Municipiul
Bacău în
parteneria
t cu OAR

2018-2023

500,000

URBAC
T
SEE

Municipiul
Bacău
CJ Bacău
Universită
ți
Instituții
de cultură

2018-2023

50,000

Bugetul
local

Primăria
Bacău
AMR

2018-2019
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8

cultură și turism

practici și experiențe
pe plan intern și
extern

Implementarea de
soluții de tip
SMART CITY la
nivelul comunității

O.12. Sistem de
servicii publice
informatizat
M.12.2.
Implementarea de
soluții de tip SMART
CITY la nivelul
comunității locale

Insuficienta
penetrare a
soluțiilor de tip
SMART CITY

Acțiunea prevede dezvoltarea, cu precădere prin
intermediul parteneriatului cu firme locale din sectorul
IT și a unor competiții cu premii de tip hackathon
derulate cu studenți și elevi din oraș, a unor soluții de
tip SMART CITY care să răspundă unor probleme
stringente ale comunității, precum: accesul wi-fi gratuit
în spațiile publice și mijloacele de transport în comun,
monitorizarea traficului, a locurilor libere de parcare, a
calității aerului, trimiterea de pre-comenzi la
restaurantele din oraș pentru a evita cozile,
implementarea unor soluții de chat între cetățeni și
funcționarii publici, ghiduri virtuale pentru obiectivele
turistice, evenimente și restaurante, reglarea
luminozității la nivelul sistemului de iluminat public și
arhitectural, dezvoltarea ecosistemului antreprenorial,
burse de produse și servicii, managementul
proceselor de achiziție publică ale municipalității,
transparentizarea deciziei publice, educație și formare
continua, transmiterea de sesizări ale cetățenilor
(Civic Alert) etc.

500,000

Bugetul
local
Sponsori
zări

Municipiul
Bacău
Companii
private
Universită
ți
Clustere

2018-2020
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II. Acțiuni ”de context”, preluate din documente de planificare pre-existente, dar relevante pentru obiectivele Planului Local de Acțiune
și a căror implementare va fi facilitată de includerea în acest document

Nr.

Titlul acțiunii

1.

Restaurarea şi
modernizarea
clădirii Hotelului
Central și a
Teatrului George
Bacovia

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
O.1. Băcău, oraș
atractiv prin
diversificarea ofertei
culturale și
îmbunătăţirea
infrastructurii
culturale

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea
Starea unor
obiective de
patrimoniu este
în continuă
degradare

M.1.1. Reabilitarea,
modernizarea și
dotarea obiectivelor
de patrimoniu
cultural și istoric
2.

3.

Creșterea
eficienței
energetice în
clădirile publice Filarmonica Mihail
Jora

Restaurarea casei
care a aparținut lui
Vasile Alecsandri
în vederea

O.1. Băcău, oraș
atractiv prin
diversificarea ofertei
culturale și
îmbunătăţirea
infrastructurii
culturale
M.1.1. Reabilitarea,
modernizarea și
dotarea obiectivelor
de patrimoniu
cultural și istoric
O.1. Băcău, oraș
atractiv prin
diversificarea ofertei
culturale și

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

1,500,000

POR
20142020,
AP 5, PI
5.1,
Buget
local,
Alte
surse

Municipiul
Bacău

Primăria Bacău intenționează să cumpere Hotelul
Central, cădirea monument în care funcționează
Teatrul Bacovia. Imobilul Hotel Central a fost pus în
funcțiune în perioada 1921 – 1929, suferind reparații
capitale cu modificări capitale în anii 1977, 1986 și
1999. Acesta are o suprafață construită desfîșurată de
1266 mp pe un teren de 501 mp. Clădirea în care
funcționează Teatrul Bacovia se află pe lista
monumentelor istorice din Bacău.

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2023

Starea unor
obiective de
patrimoniu este
în continuă
degradare

Proiectul presupune reabilitarea și modernizarea
clădirii. Desi nu este clasata ca monument istoric, dar
se afla in zona de protectie a patrimoniului cultural, in
cadrul acestui proiect vor fi realizate lucrari de
constructii si lucrari de instalatii.

1,200,000

POR
20142020,
AP 3, PI
3.1,
Buget
CJ, Alte
surse

CJ Bacău

2018-2023

Starea unor
obiective de
patrimoniu este
în continuă

Achiziționarea și restaurarea clădirii în vederea
utilizării acesteia în scopuri culturale, memoriale și de
patrimoniu.

500,000

Buget
CJ, Alte
surse

CJ Bacău

2018-2023
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Nr.

Titlul acțiunii

amenajării unei
case memoriale

4.

5.

Restaurarea
patrimoniului
cultural Vivariu

Implementarea
planului de
management al
sitului de
patrimoniu Curtea
Domnească

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
îmbunătăţirea
infrastructurii
culturale
M.1.1. Reabilitarea,
modernizarea și
dotarea obiectivelor
de patrimoniu
cultural și istoric
O.1. Băcău, oraș
atractiv prin
diversificarea ofertei
culturale și
îmbunătăţirea
infrastructurii
culturale
M.1.1. Reabilitarea,
modernizarea și
dotarea obiectivelor
de patrimoniu
cultural și istoric
O.1. Băcău, oraș
atractiv prin
diversificarea ofertei
culturale și
îmbunătăţirea
infrastructurii
culturale
M.1.1. Reabilitarea,
modernizarea și
dotarea obiectivelor
de patrimoniu
cultural și istoric

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Starea unor
obiective de
patrimoniu este
în continuă
degradare

Restaurarea și modernizarea clădirii

1,750,000

Minister
ul
Culturii,
Buget
CJ, Alte
surse

CJ Bacău

2018-2023

Starea unor
obiective de
patrimoniu este
în continuă
degradare

Implementarea planului de management al sitului de
patrimoniu Curtea Domnească, dezvoltat în cadrul
proiectului SUSTCULT, care prevede măsuri de
dezvoltare a infrastructurii turistice în zona sitului; de
patrimoniu; de îmbunătăţire a accesibilităţii; de
modernizarea infrastructurii din zona.

5,000,000

Minister
ul
Culturii,
Buget
local,
Alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023

degradare
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Nr.

Titlul acțiunii

6.

Proiect-pilot
educațional
Muzeul de Artă

7.

8.

Modernizare şi
amenajare Centru
de Evenimente
Cinema Central

Implementarea
expoziției
permanente
„Ecosisteme” a
Muzeului de
Științele Naturii

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2023

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

O.1. Băcău, oraș
atractiv prin
diversificarea ofertei
culturale și
îmbunătăţirea
infrastructurii
culturale

Activarea
insuficientă atât
a spațiilor
culturale
convenționale,
cât şi a celor
neconvenționale.

Diversificarea și îmbunătățirea ofertelor culturale din
oraș.
Promovarea Municipiului Bacău prin evenimente cu
impact național și internațional pentru creșterea
turismului.

5,000

Buget
local.
Minister
ul
Culturii,
Alte
surse

Municipiul
Bacău

M.1.2. Animarea
obiectivelor culturale
din Muncipiul Bacău
O.1. Băcău, oraș
atractiv prin
diversificarea ofertei
culturale și
îmbunătăţirea
infrastructurii
culturale

Activarea
insuficientă atât
a spațiilor
culturale
convenționale,
cât şi a celor
neconvenționale

Preluarea clădirii de la RADEF, urmând reabilitarea și
modernizarea acestuia.

2.000.000

Municipiul
Bacău

2018-2023

M.1.2. Animarea
obiectivelor culturale
din Muncipiul Bacău
O.1. Băcău, oraș
atractiv prin
diversificarea ofertei
culturale și
îmbunătăţirea
infrastructurii
culturale

POR
20142020,
AP 5, PI
5.1,
Buget
local,
Alte
surse

Activarea
insuficientă atât
a spațiilor
culturale
convenționale,
cât şi a celor
neconvenționale

Proiectul vizează modernizarea şi extinderea
expoziţiei permanente existente a Muzeului de
Ştiinţele Naturii Bacău şi a expoziţiei din sera aceluiaşi
muzeu. Patrimoniul instituţiei cuprinde 200.000 piese
de patrimoniu şi justifică necesitatea implementării
unui proiect care să vizeze o expoziţie modernă cu
module interactive şi de actualitate care să facă uşor
de înţeles elemente de bază ale ştiinţelor naturii. O
asemenea expoziţie este imperativ necesară într-un
oraş de mărimea şi potenţialul Bacăului.
Tematica
expoziţiei
vizează
prezentarea
principalelor ecosisteme prin evidenţierea celor mai
moderne probleme ale ştiinţelor naturii. Expoziţia va
prezenta principalele ecosisteme din lume cu
evidenţierea ecosistemelor respectiv a speciilor de

100,000

Minister
ul
Culturii,
Buget
CJ, Alte
surse

CJ Bacău

2018-2023

M.1.2. Animarea
obiectivelor culturale
din Muncipiul Bacău

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

plante şi animale protejate prin lege existente în
România şi în special pe teritoriul judeţului Bacău.
În acest moment, 80% din suprafaţa destinată iniţial
expunerii este ocupată de Biblioteca Judeţeană
Bacău. Proiectul se va putea implementa odată cu
relocarea Bibliotecii Judeţene.

9.

Restructurarea și
digitizarea
colecțiilor de
științele naturii

O.1. Băcău, oraș
atractiv prin
diversificarea ofertei
culturale și
îmbunătăţirea
infrastructurii
culturale

Activarea
insuficientă atât
a spațiilor
culturale
convenționale,
cât şi a celor
neconvenționale

M.1.2. Animarea
obiectivelor culturale
din Muncipiul Bacău

10.

Amenajarea curții
Muzeului de
Științele Naturii cu
transformarea
acesteia în spațiu
multifuncțional
pentru aplicații
practice în
domeniul culturaleducațional

O.1. Băcău, oraș
atractiv prin
diversificarea ofertei
culturale și
îmbunătăţirea
infrastructurii
culturale
M.1.2. Animarea
obiectivelor culturale
din Muncipiul Bacău

Activarea
insuficientă atât
a spațiilor
culturale
convenționale,
cât şi a celor
neconvenționale.

Patrimoniul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea” cuprinde 200.000 piese organizate în
colecţii pe specialităţi astfel: 8 colecţii principale
(botanică,
micologie,
mamalogie,
ornitologie,
herpetologie, malacologie, entomologie, mineralogie).
Patrimoniul cultural poate fi valorificat şi prin
digitizarea acestuia şi transformarea sa într-o sursă de
informaţii pentru specialişti şi pasionaţi din întreaga
lume. Prin implementarea proiectului, colecţiile
noastre se vor transforma într-o bază de date
disponibilă pe internet prin intermediul unui site.
Principalele obiecte de patrimoniul vor fi prezentate
prin intermediul unui video dar şi a unui istoric.
Curtea Muzeului de Ştiinţele Naturii are o suprafaţă de
6600 m2 iar acest spaţiu se va transforma în urma
implementării proiectului într-un spaţiu multifuncţional
de învăţare şi recreere pentru publicul vizitator. Curtea
muzeului va conţine mai multe sectoare cu suprafeţe
multisenzoriale care să permită vizitatorilor să
cunoască caracteristici ale principalelor substraturi din
natură întâlnite pe teritoriul judeţului Bacău. Curtea
muzeului va deveni astfel un loc al experimentelor
ştiinţifice dar şi al cunoaşterii prin metode
neconvenţionale.

50,000

Minister
ul
Culturii,
Buget
CJ, Alte
surse

CJ Bacău

2018-2023

180,000

Minister
ul
Culturii,
Buget
CJ, Alte
surse

CJ Bacău

2018-2023
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Nr.

Titlul acțiunii

11.

Infrastructură
mobilă de
spectacole pentru
Teatrul Bacovia

12.

13.

Program de
formare in
domeniul
managementului
cultural

Elaborarea
strategiei-cadru de
tineret

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
O.1. Băcău, oraș
atractiv prin
diversificarea ofertei
culturale și
îmbunătăţirea
infrastructurii
culturale
M.1.3.
Descentralizarea
ofertei culturale și
utilizarea spaţiilor
disponibile în
cartiere
O.1. Băcău, oraș
atractiv prin
diversificarea ofertei
culturale și
îmbunătăţirea
infrastructurii
culturale
M.1.4. Consolidarea
relaţiilor între
instituţiile de cultură
O.2. Bacău, orașul
tinerilor
M.2.1. Dezvoltarea
infrastructurii
culturale, pentru
evenimente și
petrecerea timpului
liber

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2023

Oferta culturală
este localizată la
nivel central,
existând puține
variante pentru
cartiere.

Achiziționarea infrastructurii de spectacol în aer liber,
precum și achiziția unei scene mobile cu toate dotările
aferente.

50,000

Buget
local,
parteneri
privați,
Alte
surse

Municipiul
Bacău,
Teatrul
Bacovia

Parteneriatul
insuficient
dezvoltat în
domeniul cultural

Cursuri privind planificarea, organizarea și
coordonarea activităților culturale

105,000

Buget
local,
EEA
Grants,
Alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023

Strategia pentru
tineret și agenda
culturală
dedicată tinerilor
nu sunt abordate
în mod unitar și
pe termen lung.

Municipalitatea își propune să dezvolte societatea
băcăuană prin crearea unei identități și a unui
sentiment de apartenență la valorile specifice tinerilor.
Cultura, arta, sportul și educația vor face parte din
cotidianul băcăuan și vor reprezenta un context social
integrat generat în primul rând de tineri.
Prin dezvoltarea activităților culturale, creative,
educaționale, sportive și de antreprenoriat, se dorește
colorarea vieții cotidiene a Bacăului, evidențiată în
acest moment printr-un ”gri bacovian” care se va
transfora cu ajutorul paletei vie reprezentativă tinerilor
creativi.

15,000

Buget
local,
Alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023

SHARE
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Nr.

Titlul acțiunii

14.

Renovare si
dotare Cinema
Orizont –
transformare in
hub de tineret si
evenimente, cu
accent pe industrii
creative

15.

16.

Dezvoltarea și
facilitarea de
parteneriate și
proiecte naționale
și internaționale

Organizare festival
Monodrame

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

O.2.Bacău, orașul
tinerilor
M.2.2. Consolidarea
poziţiei pe plan
internaţional, prin
organizarea de
festivaluri de nișă
(Monodrame) și
rezidenţe de creaţie
O.2. Bacău, orașul
tinerilor
M.2.2. Consolidarea
poziţiei pe plan
naţional și
internaţional, prin
organizarea de
festivaluri de nișă
(Monodrame) și
rezidenţe de creaţie
O.2. Bacău, orașul
tinerilor
M.2.2. Consolidarea
poziţiei pe plan
naţional și
internaţional, prin
organizarea de
festivaluri de nișă
(Monodrame) și
rezidenţe de creaţie

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

Subdezvoltarea
infrastructurii
culturale, pentru
evenimente și
petrecerea
timpului liber

Municipiul Bacău dorește reabilitarea și transformarea
fostului Cinematograf Orizont într-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 (ciclu de incubare)
interval în care beneficiază de suport financiar, servicii
de consultanță și spații pentru birou.

2,000,000

POR
2.1.b
incubato
are de
afaceri,
Buget
local,
Alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023

Evenimentele
culturale nu sunt
suficient de
diversificate

Dezvoltarea identității culturale și sociale a orașului
Bacău, prin concursuri adresate cetățenilor și
organizațiilor care doresc să se implice în conturarea
unui brand de oraș și activități de promovare a
reperelor originale locale.

50,000

Buget
local,
alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023

Evenimentele
culturale nu sunt
suficient de
diversificate

Organizarea unui festival concurs pe parcursul a 7 zile
a Teatru Dramaturgie si Workshopuri.

20,000

Buget
local,
alte
surse

Municipiul
Bacău,
Teatrul
Bacovia

2018-2023

SHARE
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Nr.

Titlul acțiunii

17.

Constituirea unei
platforme
integrate de
promovare,
informare și
servicii turistice la
nivel municipal și
județean (inclusiv
aplicație mobilă)

18.

Înființarea unui
centru multimedia
de informare și
promovare
turistică

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
O.3. Economie
competitivă bazată
pe colaborări
intersectoriale şi
transnaţionale,
inclusiv în domeniul
turismului
M.3.1. Promovarea
turistică a
Municipiului Bacău
O.3. Economie
competitivă bazată
pe colaborări
intersectoriale şi
transnaţionale,
inclusiv în domeniul
turismului
M.3.1. Promovarea
turistică a
Municipiului Bacău

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Promovarea
insuficientă a
potențialului
turistic al
Municipiului
Bacău

Masurile prevazute in cadrul acestei actiuni sunt
destinate atat cresterii numarului de turisti cat si
extinderii duratei medii de sedere, vizand: dezvoltarea de programe integrate de promovare,
modernizare si informare cu privire la obiectivele
turistice, centrele istorice si a alter zone turistice;

20,000

Buget
local,
Buget
parteneri
, Alte
surse

Municipiul
Bacău,
Consiliul
Județean
Bacău,
Parteneri
privați

Promovarea
insuficientă a
potențialului
turistic al
Municipiului
Bacău

Realizarea unei oferte turistice complexe, originale,
atractive, competitive și crearea unei imagini atractive
a orașului Bacău pe piața turismului românesc prin
promovarea turismului durabil bazat pe o diversitate
de forme de turism.

340,000

Buget
local,
Buget
parteneri
, Alte
surse

Municipiul
Bacău,
Consiliul
Județean
Bacău,
Parteneri
privați
Serviciul
Public
Judeţean
pentru
Promovar
ea
Turismului
şi
Coordona
rea
Activităţii
de
Salvamon
t
(SPJPTC
AS)

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2019

2018-2023

SHARE
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Nr.

Titlul acțiunii

19.

Crearea unui
traseu turistic care
să pună în valoare
siturile
arheologice din
județul Bacău

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
O.3. Economie
competitivă bazată
pe colaborări
intersectoriale şi
transnaţionale,
inclusiv în domeniul
turismului

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Surse
de
finanțare

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Promovarea
insuficientă a
potențialului
turistic al
Municipiului
Bacău

Traseul va include și Ansamblul Curții Domnești din
Bacău

50,000

Bugetul
CJ
Alte
surse

CJ Bacău
Serviciul
Public
Judeţean
pentru
Promovar
ea
Turismului
şi
Coordona
rea
Activităţii
de
Salvamon
t
(SPJPTC
AS)

Promovarea
insuficientă a
potențialului
turistic al
Municipiului
Bacău

Traseul va include și Ansamblul Curții Domnești din
Bacău cu Biserica ”Precista-Adormirea Maicii
Domnului”

50,000

Bugetul
CJ
Alte
surse

CJ Bacău
Serviciul
Public
Judeţean
pentru
Promovar
ea
Turismului
şi
Coordona
rea
Activităţii
de
Salvamon
t
(SPJPTC
AS)

M.3.1. Promovarea
turistică a
Municipiului Bacău

20.

Crearea unui
traseu turistic care
să pună în valoare
bisericile din
județul Bacău

O.3. Economie
competitivă bazată
pe colaborări
intersectoriale şi
transnaţionale,
inclusiv în domeniul
turismului
M.3.1. Promovarea
turistică a
Municipiului Bacău

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2023

2018-2023

SHARE
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Nr.

Titlul acțiunii

21.

Crearea unui
traseu turistic care
să pună în valoare
monumentele
istorice din județul
Bacău

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
O.3. Economie
competitivă bazată
pe colaborări
intersectoriale şi
transnaţionale,
inclusiv în domeniul
turismului

Descrierea acțiunii

Promovarea
insuficientă a
potențialului
turistic al
Municipiului
Bacău

Traseul va include și Ansamblul Curții Domnești din
Bacău cu Biserica ”Precista-Adormirea Maicii
Domnului”, Muzeul Științelor Naturii (Vivariu), Situl
Arheologic de la Biserica ”Sf. Dumitru”, Bustul
Maiorului Constantin ene, Observatorul Astronomic,
Palatul Administrativ, Fosta Primărie, Casa Vasile
Alecsandri

50,000

Bugetul
CJ
Alte
surse

CJ Bacău
Serviciul
Public
Judeţean
pentru
Promovar
ea
Turismului
şi
Coordona
rea
Activităţii
de
Salvamon
t
(SPJPTC
AS)

Promovarea
insuficientă a
oportunităților de
afaceri prezente
la nivel local
pentru a atrage
noi investitori,
precum şi
stimularea
exportului
producției locale.

Revitalizarea și dezvoltarea infrastructurii de sprijin
pentru afaceri și antreprenoriat
Promovarea la nivel regional, national si international
a serviciilor si facilitatilor oferite de Centrul de Afaceri
si Expozitii Bacau ( CAEx ), ce au ca scop cresterea
ocuparii expozitionale a CAEX la un nivel de 30% in
2023 fata de 2016.

250,000

Buget
local,
Buget
parteneri
, Alte
surse de
finanțare

Municipiul
Bacău,
Camera
de Comerț
şi
Industrie
Bacău,
organizații
patronale,
parteneri
privați

2018-2020

Potențialul
lacurilor de pe
Bistrița și a sitului
Natura 2000
Lacurile de

Finalizarea lucrărilor de investiții rămase conform
proiectelor anterioare aprobate și completarea
acestora cu proiecte noi care au fost identificate ca
fiind necesare.
Lansarea și promovarea punctului turistic INSULA DE

5,000,000

Buget
local,
alte
surse

Municipiul
Bacău

2018

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

M.3.1. Promovarea
turistică a
Municipiului Bacău

22.

23.

Dezvoltarea
agendei de
evenimente de
business şi CDI a
Centrului
Expozițional

Finalizare
amenajare Insula
de Agrement

O.3. Economie
competitivă bazată
pe colaborări
intersectoriale şi
transnaţionale,
inclusiv în domeniul
turismului
M.3.2. Promovarea
și dezvoltarea ca
centru expoziţional
de importanţă
regională
O.4. Oraş cu o reţea
albastră-verde
consolidată, ce oferă
premisele unei
dezvoltări urbane

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2023

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Responsabil /
Parteneri

SHARE
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
sustenabile

24.

25.

26.

Amenajare maluri
lacul Bacău etapa
I - Insula de
Agrement - Pod
Şerbăneşti

Ameliorare
accesibilitate
Aeroport Bacău

Extinderea
Aeroportului
Bacău

M.4.1. Protecţia şi
valorificarea lacurilor
de acumulare de pe
râul Bistriţa ca
principală axă
albastră-verde
O.4. Oraş cu o reţea
albastră-verde
consolidată, ce oferă
premisele unei
dezvoltări urbane
sustenabile
M.4.1. Protecţia şi
valorificarea lacurilor
de acumulare de pe
râul Bistriţa ca
principală axă
albastră-verde
O.5. Oraş racordat la
infrastructura de
transport
naţional
M.5.1. Extinderea şi
modernizarea
infrastructurii
aeroportuare
O.5. Oraş racordat la
infrastructura de
transport
naţional
M.5.1. Extinderea şi
modernizarea

Calendar
indicativ
de
implementare

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

acumulare
Buhuși-BacăuBerești este
insuficient
valorificat.

AGREMENT: atât în presa locală, centrală și în social
media. Crearea, promovarea și organizarea unor noi
evenimente tip recreativ în toate mediile socioprofesionale din arealul Municipiului Bacău și zonei
Nord-Est.

Potențialul
lacurilor de pe
Bistrița și a sitului
Natura 2000
Lacurile de
acumulare
Buhuși-BacăuBerești este
insuficient
valorificat.

Prin acest proiect se doreşte revitalizarea malurilor
lacului Bacău de la Insula de Agrement până la Pod
Șerbănești prin realizarea unor alei pietonale, prin
amenajarea unor spații verzi şi prin crearea de
facilități pentru recreere. Proiectul va genera un
impact pozitiv asupra calității vieții locuitorilor și
totodată, va avea un efect direct asupra îmbunătățirii
calității mediului prin creșterea suprafeței spațiilor
verzi. Proiectul este al doilea pas din procesul amplu
de deschidere a oraşului către apă urmând a fi
continuat după 2023 către nord şi pe cealaltă parte a
Bistriţei (spre Şerbăneşti)

5,000,000

POR
20142020, PI
4.2,
Bugetul
local,
Alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023

Accesibilitate
aeriană limitată a
municipiului

Legătură nouă între Str. Aeroportului și Calea
Alexandru Șafran (în lungul traseului CF, eventual
dezafectat, sau între zona construită și incinta
aeroportului).

1,000,000

Buget
local,
alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023

Accesibilitate
aeriană limitată a
municipiului

Proiect inclus în Masterplanul General de Transport al
României

67,000,000

Program
ul
Operațio
nal
Infrastru
ctur ă
Mare,

CJ Bacău

2021-2023

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

SHARE
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

infrastructurii
aeroportuare

27.

28.

Încurajarea
transportului
aerian către
municipiul Bacău

Modernizare
Magistrala CF 500

O.5. Oraş racordat la
infrastructura de
transport
naţional
M.5.1. Extinderea şi
modernizarea
infrastructurii
aeroportuare
O.5. Oraş racordat la
infrastructura de
transport
naţional
M.5.2. Optimizarea
legăturilor cu
infrastructura rutieră
și feroviară de
interes naţional

29.

Modernizare /
extindere nod
multimodal Gara
CFR

O.5. Oraş racordat la
infrastructura de
transport
naţional
M.5.2. Optimizarea
legăturilor cu
infrastructura rutieră
și feroviară de
interes naţional

Accesibilitate
aeriană limitată a
municipiului

Acțiunea prevede atragerea de operatori aerieni și
stimularea financiară a acestora, în cadrul legal
existent la nivel european și național, în vederea
creșterii numărului de destinații interne și externe, dar
și a frecvenței zborurilor.

1,000,000

Accesibilitate
limitată a
municipiului la
infrastructura de
transport de
mare viteză

Proiect inclus în Masterplanul General de Transport al
României

588,000,000

Accesibilitate
limitată a
municipiului la
infrastructura de
transport de
mare viteză

Proiect inclus în Masterplanul General de Transport al
României

21,000,000

Surse
de
finanțare
Buget
județean
, Alte
surse
Bugetul
CJ
Bacău

Program
ul
Operațio
nal
Infrastru
ctur ă
Mare,
Buget
local,
Alte
surse
Program
ul
Operațio
nal
Infrastru
ctur ă
Mare,
Buget
local,
Alte
surse

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

CJ Bacău

2018-2023

CFR /
Guvernul
României

2018-2023

CFR /
Guvernul
României

2018-2023

SHARE
Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe

Nr.

Titlul acțiunii

30.

Drum expres
(DX5) PloieştiBacău-Paşcani

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
O.5. Oraş racordat la
infrastructura de
transport
naţional
M.5.2. Optimizarea
legăturilor cu
infrastructura rutieră
și feroviară de
interes naţional

31.

32.

33.

Reabilitare traseu
de tranzit Centura Vest
(DN2G - DN 2)

O.5. Oraş racordat la
infrastructura de
transport
naţional

Reabilitare traseu
de tranzit Centura Vest
(DN15 - DN 2G)

M.5.2. Optimizarea
legăturilor cu
infrastructura rutieră
și feroviară de
interes naţional
O.5. Oraş racordat la
infrastructura de
transport
naţional

Reabilitare ramura
estică a celui de
III-lea inel rutier:
Str. Chimiei, DJ
207G (Letea
Veche) și Str.

M.5.2. Optimizarea
legăturilor cu
infrastructura rutieră
și feroviară de
interes naţional
O.5. Oraş racordat la
infrastructura de
transport
naţional
M.5.2. Optimizarea

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Surse
de
finanțare

Descrierea acțiunii

Accesibilitate
limitată a
municipiului la
infrastructura de
transport de
mare viteză

Proiect inclus în Masterplanul General de Transport al
României

816,000,000

Accesibilitate
limitată a
municipiului la
infrastructura de
transport de
mare viteză

Reabilitare infrastructură rutieră (inclusiv amenajare
trotuare, amenajare stații transport public) pe traseul
de tranzit, pe următoarele tronsoane: Tronson Str.
Prelungirea Arcadie Șeptilici; Tronson Str. Arcadie
Șeptilici, Calea Alexandru Șafran (inclusiv amenajare
infrastructură pentru deplasarea cu bicicleta), Str.
Narciselor (inclusiv amenajare infrastructură pentru
deplasarea cu bicicleta).

5,200,000

Accesibilitate
limitată a
municipiului la
infrastructura de
transport de
mare viteză

Reabilitare infrastructură rutieră (inclusiv amenajare
trotuare în zona locuită) pe traseul de tranzit - Centura
Vest (DN15 - DN 2): Tronson DJ119B (DN 15 - DN
2G)

4,400,000

Buget
local
Buget
CJ
Bacău

Consiliul
Județean
Bacău

2018-2023

Accesibilitate
limitată a
municipiului la
infrastructura de
transport de
mare viteză

Reabilitare ramura estică a celui de III-lea inel rutier:
Componenta I - Tronson Str. Chimiei, Str. Tecuciului
(inclusiv amenajare trotuare și facilități pentru
deplasarea cu bicicleta; după caz canalizare pluvială).
Componenta II - Tronson DJ 207G (Letea Veche)
(inclusiv trotuare și facilități pentru deplasarea cu

8,200,000

Buget
local
Buget
CJ
Bacau

Municipiul
Bacău,

2018-2023

Program
ul
Operațio
nal
Infrastru
ctur ă
Mare,
Buget
local,
Alte
surse
Buget
local
Buget
CJ
Bacau

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2023

Bugetul
estimativ
(Euro)

CNAIR /
Guvernul
României

Municipiul
Bacău,

2018-2023

Consiliul
Județean
Bacău

Consiliul
Județean
Bacău
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Nr.

34.

35.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Tecuciului

legăturilor cu
infrastructura rutieră
și feroviară de
interes naţional

Reorganizarea
circulație în
intersecția Bd.
Unirii, Calea
Romanului, Calea
Tecuciului

O.5. Oraş racordat la
infrastructura de
transport
naţional

Modernizare str.
Constantin Mușat

M.5.2. Optimizarea
legăturilor cu
infrastructura rutieră
și feroviară de
interes naţional
O.5. Oraş racordat la
infrastructura de
transport
naţional
M.5.2. Optimizarea
legăturilor cu
infrastructura rutieră
și feroviară de
interes naţional

36.

Introducerea
transportului
public pe str.
Nicolae Bălcescu Calea Mărășești

O.6. Servicii de
transport public
atractive care
deservesc întregul
oraş
M.6.1. Modernizarea
şi extinderea
parcului auto aferent
transportului public

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

bicicleta între str. Trecătoarea Holtului și DC86; după
caz canalizare pluvială).

Accesibilitate
limitată a
municipiului la
infrastructura de
transport de
mare viteză

Reorganizarea circulație în intersecția Bd. Unirii,
Calea Romanului, Calea Tecuciului cu asigurarea
traversărilor și circulațiilor pietonale și cu bicicleta.

1,200,000

Buget
local
Buget

Municipiul
Bacău,

2018-2023

Accesibilitate
limitată a
municipiului la
infrastructura de
transport de
mare viteză

Modernizare Str. Constantin Mușat (inclusiv trotuare și
după caz canalizare pluvială).

700,000

Buget
local
Buget

Municipiul
Bacău,

2018-2023

Buget
local,
POR
20142020, PI
4.1

Municipiul
Bacău,

2018-2023

Uzura fizică și
morală a parcului
auto aferent
transportului
public

Inclus în proiectul: "Reorganizarea circulației și (re)amenajarea
spațiilor publice din zona centrală"
-

SHARE
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Nr.

Titlul acțiunii

37.

Studiu pentru
fundamentarea
/ (re)organizarea
liniilor de
transport public la
nivelul
municipiului
Bacău

38.

39.

40.

Studiu pentru
fundamentarea
(re)organizarea
liniilor de
transport public la
nivelul Zonei
funcționale Bacău

Extinderea /
Înnoirea parcului
de vehicule de
transport public
urban

Modernizarea
staţiilor de
transport
Public

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

O.6. Servicii de
transport public
atractive care
deservesc întregul
oraş

Uzura fizică și
morală a parcului
auto aferent
transportului
public

Studiu pentru reconfigurarea liniilor de transport
public. Va avea în vedere și studierea introducerii unei
linii locale de transport public care să deservească
Aeroportul Bacău.

M.6.1. Modernizarea
şi extinderea
parcului auto aferent
transportului public
O.6. Servicii de
transport public
atractive care
deservesc întregul
oraş

Uzura fizică și
morală a parcului
auto aferent
transportului
public

M.6.1. Modernizarea
şi extinderea
parcului auto aferent
transportului public
O.6. Servicii de
transport public
atractive care
deservesc întregul
oraş
M.6.1. Modernizarea
şi extinderea
parcului auto aferent
transportului public
O.6. Servicii de
transport public
atractive care
deservesc întregul
oraş
M.6.2. Modernizarea

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2023

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

50,000

Buget
local

Municipiul
Bacău,

Studiul va include posibilitatea reconfigurării liniilor de
transport public local în corelație cu cele județene din
zona funcțională. Va include și o componentă privind
tarifarea bazată pe zone.

50,000

Buget
local

Municipiul
Bacău,

2018-2023

Uzura fizică și
morală a parcului
auto aferent
transportului
public

Achiziționarea de autobuze ecologice noi pentru
îmbunătățirea și modernizarea transportului public de
călători:
- prima etapă 25 buc (2023);

12,500,000

Buget
local

Operator
de
transport
UAT
Municipiul
Bacau

2018-2023

Calitate precară
a stațiilor de
transport public

Vor fi construite/modernizate 30 de statii de transport
public local/zonal de calatori. Statiile de transport
public de calatori vor avea o serie de facilitati,
adaptate in functie de tipul statiei- adaposturi/Sali de
asteptare pentru calatori, mobilier, puncte de vanzare
bilete/carduri, automate de bilete/carduri, sisteme de
informare, sisteme de supraveghere video, facilitati

3,000,000

Buget
local

Operator
de
transport
UAT
Municipiul
Bacau

2018-2023

Bugetul
estimativ
(Euro)
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

dotărilor pentru
transportul public

41.

Reorganizarea
circulației
și (re)amenajarea
spațiilor publice
din zona
centrală

O.7. Infrastructură
adecvată şi atractivă
pentru deplasări
nemotorizate
M.7.1. Pietonizarea
nucleului central
(Unirii – Mărăşeşti –
9 Mai)

Deficitul de zone
pietonale și de
promenadă

Descrierea acțiunii

pentru persoanele cu dizabilitati. Activitatile propuse in
cadrul acestui proiect vor fi in stransa legatura cu
activitatile complementare din cadrul altor idei de
proiecte precum Implementarea unui sistem de
informare a pasagerilor în timp real si
Implementarea unui sistem de e-ticketing
(Re)amenajarea unor spații publice de calitate,
reprezentative și favorabile pietonilor (dar și
persoanelor cu mobilitate redusă), în centrul orașului
concomitent cu diminuarea progresivă a parcării pe
stradă.
Componenta I*
- Realizarea unor parcări publice multietajate
(subterane/supraterane) și (re)organizarea parcărilor
pe stradă.
- Parcare pe strada Iernii (preponderent rezidențială),
Parcare Casa de Cultură – pacare subterană, sub
zona pietonală sau/și în spatele Casei de Cultură,
Parcare Catedrala Romano-Catolică Sf. Petru și Paul,
Parcare Hotel Moldova.
- Parcare Mihai Viteazul - Piața Centrală
(preponderent rezidențială), proiect distinct de cel de
amenajare Piața Centrală. Componenta II
Reamenajarea unor străzi și piețe urbane ca spații
favorabile pietonilor: Pietonizare Pasajul Revoluției;
Share-space cu parc linear Str. Mihai Viteazul; Sharespace Alee de legătură Str. Nicolae Bălcescu - Str.
Mihai Viteazul (la Sud de Hotel Moldova); Stradă cu
caracter prioritar pietonal (de tip zonă rezidențială) Aleea Iulian Antonescu, Strada Luminii, Strada Erou
Gh. Rusu, Piațetă urbană la intersecția Str. Petru
Rareș cu Aleea Ion Antonescu (în fața Catedralei
Romano-Catolice Sf. Petru și Paul), Alee de legătură
între Str. Erou Gh. Rusu - Piața Mihai Viteazul, Alee
de legătură între Str. Pieții - Str. Mihai Viteazul.
Sistem de control acces autovehicule prin bolarzi
retractabili, a unor spații publice în zona centrală

Bugetul
estimativ
(Euro)

8,700,000

Surse
de
finanțare

Buget
local,
POR
20142020, PI
4.1

Responsabil /
Parteneri

Municipiul
Bacău

Calendar
indicativ
de
implementare

2018-2023
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Nr.

42

43

Titlul acțiunii

Accesibilizarea
infrastructurii
pietonale şi a
instituțiilor publice

Coridor pentru
deplasări
nemotorizate
pentru agrement:
Centru - Insula de
Agrement - Letea
Veche (Traseu de
agrement).

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

O.7. Infrastructură
adecvată şi atractivă
pentru deplasări
nemotorizate
M.7.2.
Accesibilizarea
infrastructurii
pietonale şi a
instituţiilor publice
O.7. Infrastructură
adecvată şi atractivă
pentru deplasări
nemotorizate
M.7.3. Conturarea
unei reţele velo
pentru agrement

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Mobilitatea
redusă a
persoanelor cu
dizabilități

Subdezvoltarea
infrastructurii de
transport velo

Descrierea acțiunii

Componenta III
Strazi cu circulație auto calmată (max. 30 km/h): Str.
Dumbravei, Str. Ana Ipătescu.
Componenta IV (Re)amenajarea/(re)organizarea
parcărilor în incintele rezidențiale în centrul orașului
(pentru eficientizarea utilizării terenului în corelare cu
spațiile comunitare/verzi).
Componenta V
- Amenajarea (crearea) unor piste pentru biciclete: Str. Nicolae Bălcescu, Calea Mărășești, Bd. Unirii, Str.
Războieni, inclusiv contor pentru măsurarea traficului
de biciclete cu afișarea valorilor zilnice, lunare,
anuale, pentru informare publică;
- Aleea Iulian Antonescu - Piața Revoluției - Str.
Luminii. Componenta VI
- Introducerea unei linii de autobuz pe direcția NordSud: Calea Mărășești, Str. Nicolae Bălcescu (inclusiv
amenajare 5 stații autobuz).
Amenajarea trotuarelor, a acceselor instituțiilor publice
și spațiilor pietonale în vederea asigurării accesibilității
și siguranței tuturor categoriilor de utilizatori, inclusiv a
persoanelor cu nevoi speciale

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor
nemotorizate (trotuare, piste, benzi + parcări pentru
biciclete/ locuri de odihnă + semnalizare orizonatală și
verticală, plantare de aliniamente de arbori etc.)
Componenta I: - Bd. Alexandru cel Bun - cale
separată;
Componenta II: - Pod pentru deplasări nemotorizate
între Insula de Agrement și Letea Veche; - Prelungire
Str. Panselelor (în localitatea Letea Veche) - stradă

Calendar
indicativ
de
implementare

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

1,250,000

Buget
local

Municipiul
Bacău

2018-2023

3,500,000

Buget
local,
POR
20142020, PI
4.1

Municipiul
Bacău

2018-2023

Bugetul
estimativ
(Euro)
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

nouă; Notă:
- Legătura între cele două componente este asigurată
de facilitățile pentru biciclete de pe Insula de
Agrement, proiect aflat în implementare.
44

45

46

Coridor pentru
deplasări
nemotorizate
Parcul Cancicov Stadion Bazin de Înot Universitatea V.
Alecsandri
(Traseul
tineretului şi
sportului)

O.7. Infrastructură
adecvată şi atractivă
pentru deplasări
nemotorizate

Parcări biciclete în
zona parcurilor,
pentru
Universitate,
instituții publice,
piețe

O.7. Infrastructură
adecvată şi atractivă
pentru deplasări
nemotorizate

Implementare
sistem municipal
de inchiriere
biciclete

Subdezvoltarea
infrastructurii de
transport velo

M.7.3. Conturarea
unei reţele velo
pentru agrement

M.7.4. Dezvoltarea
de dotări şi
evenimente pentru
încurajarea mersului
pe bicicletă
O.7. Infrastructură
adecvată şi atractivă
pentru deplasări
nemotorizate

Lipsa dotărilor
pentru
încurajarea
mersului pe
bicicletă

Lipsa dotărilor
pentru
încurajarea
mersului pe

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor
nemotorizate (piste, benzi + parcări pentru biciclete/
locuri de odihnă + semnalizare orizonatală și verticală
etc.) Componenta I - Str. Pictor Theodor Aman - cale
separată; Componenta II - Pasaj NMT parc Cancicov Str. Pictor Theodor Aman - zona stadion Componenta
III - Alee Parcul Cancicov (Nord) - cale separată; Parcul Cancicov (Nord-Sud) - cale separată; - Parcul
Cancicov (Sud) - cale separată;
- Parcul Cancicov (Vest) - cale separată;
Componenta IV - str. Spiru Haret -cale separată;
- Str. Erou Ciprian Pintea (între Calea Mărășești - Str.
Erou Ciprian Pintea nr.2); - Str. Erou Ciprian Pintea
(între Str. Erou Ciprian Pintea nr.2 - Laurus Medical Clinica Palade) - stradă în zonă rezidențială;
- Str. Erou Ciprian Pintea (între Clinica Palade - Acces
Sala Sporturilor) - cale separată; - Alee legătură Calea
Mărășești - str. Erou Ciprian Pintea (acces Univ. V.
Alecsandri) - stradă în zonă rezidențială;
Amplasarea unor parcări pentru biciclete/ locuri de
odihnă acoperite în punctele-cheie ale rețelei ciclabile
(parcuri, universitate, școl, alte instituții publice, piețe
etc)

2,600,000

Buget
local,
POR
20142020, PI
4.1

Municipiul
Bacău

2018-2023

100,000

Buget
local

Municipiul
Bacău

2018-2023

Realizarea unui sistem de închiriere biciclete în 15 de
puncte de închiriere în oraș cu o capacitate de 225
biciclete: - 225 biciclete - 15 stații de închiriere
(amplasarea lor în puncte cheie - noduri intermodale,

1,500,000

Buget
local,
POR
2014-

Municipiul
Bacău

2018-2023

SHARE
Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

(bikesharing)

47

Politică de parcare
integrată

M.7.4. Dezvoltarea
de dotări şi
evenimente pentru
încurajarea mersului
pe bicicletă
O.8. Gestiune
eficientă a mobilităţii
prin instrumente ICT

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

bicicletă

zone de interes public, zone cu densitate ridicată și
altele)

Gestionarea
ineficientă a
locurilor de
parcare existente

Acțiunea vizează elaborarea unei noi politici de
parcare în zona centrală a orașului, care să conducă
la decongestionarea traficului. Aceasta se va baza pe
limitarea timpului de staționare și pe creșterea tarifului
de parcare, pentru a descuraja deplasările motorizate
în zonă. De asemenea, unde este necesar, se vor
face investiții pentru marcarea locurilor de parcare,
instalarea de parcometre, bariere, achiziționare de
vehicule pentru ridicări auto etc.
Parcare colectivă Str. Nicolae Bălcescu – Str. Erou
Gheorghe Rusu (Subteran 2 niveluri)

M.8.1.Conturarea
unei politici de
parcare

48

49

50

Parcare colectivă
Casa de Cultură
(sub pietonal)

Parcare colectivă
romanocatolică
Sf. Petru și Paul

Amenajarea unui
punct intermodal
perimetral Inelului
II de circulație în
zona Autogării
Centrale

O.8. Gestiune
eficientă a mobilităţii
prin instrumente ICT
M.8.2.Amenajarea
unor parcări de
transfer (park & ride /
park & walk )
O.8. Gestiune
eficientă a mobilităţii
prin instrumente ICT
M.8.2.Amenajarea
unor parcări de
transfer (park & ride /
park & walk )
O.8. Gestiune
eficientă a mobilităţii
prin instrumente ICT
M.8.2.Amenajarea
unor parcări de

Compromiterea
spațiilor publice
comunitare
pentru parcare

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

2020, PI
4.1

200,000

Buget
local

Municipiul
Bacău

2018-2020

6,100,000

Buget
local,
PPP,
Alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023

Compromiterea
spațiilor publice
comunitare
pentru parcare

Parcare colectivă Aleea Iulian
Antonescu (Subteran 2 niveluri)

3,200,000

Buget
local,
PPP,
Alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023

Compromiterea
spațiilor publice
comunitare
pentru parcare

(Re)amenajarea stațiilor de transport public local și a
spațiului public din jurul Autogării. Punctul intermodal
va include și o parcare (cu rol de transfer), parcări
pentru biciclete.

160,000

Buget
local

Municipiul
Bacău

2018-2023
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

transfer (park & ride /
park & walk )

51

52

53

54

Sistem de
management al
traficului.
Prioritizarea
coridoarelor de
transport public
local și a
deplasărilor cu
bicicleta în
municipiul Bacău

O.8. Gestiune
eficientă a mobilităţii
prin instrumente ICT

Înființarea unui
Serviciu de
transport şi
siguranță rutieră

O.8. Gestiune
eficientă a mobilităţii
prin instrumente ICT

Înființarea unei
Comisii de
Circulație la
nivelul Primăriei
Municipiului
Bacău
Înființarea unei
Unități
de management al
traficului

M.8.3. Dezvoltarea
unui sistem de
management al
traficului

M.8.3. Dezvoltarea
unui sistem de
management al
traficului
O.8. Gestiune
eficientă a mobilităţii
prin instrumente ICT
M.8.3. Dezvoltarea
unui sistem de
management al
traficului
O.8. Gestiune
eficientă a mobilităţii
prin instrumente ICT
M.8.3. Dezvoltarea

Nevoia unui
sistem de
management al
traficului pentru a
reduce congestia

Implementarea unui sistem de management al
traficului care va urmări în principal acordarea
priorității în trafic pentru mijloacele de transport public
în comun şi pentru deplasarea cu bicicleta, creșterea
siguranței pietonilor și bicicliştilor şi în secundar,
fluidizarea traficului rutier.(94 intersecții). Include
amenajarea centrului de management al traficului,
sistem de supravegere video a intersecțiilor,
infrastructura pentru comunicații, implementarea unui
sistem de management al parcărilor în municipiul
Bacău
Amenajarea unui Sistem de Management al traficului
prin implementarea unui sistem de semnalizare și
semaforizare adaptivă și sincronizată, ce conduce la
nasigurarea prioritizării mijloacelor de transport public
local (asigură optimizarea transportului public) și a
bicicliștilor

21,200,000

Buget
local,
POR
20142020, PI
4.1

Municipiul
Bacău

2018-2023

500,000

Buget
local

Municipiul
Bacău

2018-2023

Nevoia unui
sistem de
management al
traficului pentru a
reduce
congestia.

Comisia de Circulație are drept scop elaborarea de
propuneri privind reglementarea circulației, precum și
elaborarea de propuneri privind crearea de noi căi de
circulație și parcări.

50,000

Buget
local

Municipiul
Bacău,
IPJ
Bacău,
ISU
Bacău

2018-2023

Nevoia unui
sistem de
management al
traficului pentru a
reduce

Pentru ca Sistemul de Management al traficului să
poată funcționa va fi nevoie de amenajarea/ dotarea
unor spații care să corespundă din punct de vedere
tehnic și funcțional cerințelor de performanță specifice
unui centru de management al traficului.

500,000

Buget
local

Municipiul
Bacău,
IPJ
Bacău,
ISU

2018-2023

Nevoia unui
sistem de
management al
traficului pentru a
reduce
congestia.
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
unui sistem de
management al
traficului

55

56

57

Proiect de
revitalizare a
Parcului
Gherăieşti

Proiect de
revitalizare a
Parcului
Catedralei

Proiect de
modernizare a
Parcului CFR
(concurs
arhitectură)

O.9. Reţea de spaţii
publice care
deserveşte echilibrat
oraşul, susţine
coeziunea socială şi
valorifică principalele
puncte şi zone de
interes
M.9.1.Extinderea și
modernizarea reţelei
de spatii publice
majore ale orașului
O.9. Reţea de spaţii
publice care
deserveşte echilibrat
oraşul, susţine
coeziunea socială şi
valorifică principalele
puncte şi zone de
interes
M.9.1.Extinderea și
modernizarea reţelei
de spații publice
majore ale orașului
O.9. Reţea de spaţii
publice care
deserveşte echilibrat
oraşul, susţine
coeziunea socială şi
valorifică principalele

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

Bacău

congestia.

Modernizarea parcului Gherăiești, întrucât, la nivelul
acestuia sunt regăsite spații neamenajate/degradate,
prin modernizarea/realizarea unor alei pietonale,
crearea unor platforme delimitate de borduri, acoperite
cu pietriș, prin amenajarea unor spații verzi, prin
realizarea unor facilități pentru recreere.

Conform
SIDU
Valoarea
estimata
(Euro) este
de 3,386.

Bugetul
local,
Alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023

Existența unor
spații verzi
degradate

Include parcare

125,000

Bugetul
local,
Alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023

Existența unor
spații verzi
degradate

Prin acest proiect se doreşte modernizarea parcului
CFR, întrucât, la nivelul acestuia sunt regăsite spații
neamenajate, prin modernizarea/realizarea unor alei
pietonale, crearea unor platforme delimitate de
borduri, acoperite cu pietriș, prin amenajarea unor
spații verzi, prin realizarea unor facilități pentru

500,000

Bugetul
local,
POR
20142020,
AP 4, PI

Municipiul
Bacău

2018-2023

Existența unor
spații verzi
degradate
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

puncte şi zone de
interes

recreere. Revitalizarea unui areal degradat, neutilizat
la capacitatea maximă a potențialului de recreere din
zonă va conduce la stimularea petrecerii a cât mai
mult timp în aer liber și la promovarea mișcării și
sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă.
Crearea în cartier a unui loc adecvat care să asigure
locuitorilor din zona vizată o infrastructură dedicată
mișcării în aer liber, în condiții de siguranță cât și
amenajarea unor zone care să fie adevărate oaze de
liniște, verdeață, care să ofere o priveliște relaxantă
tuturor categoriilor de vârstă va contribui la
îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor.

M.9.1.Extinderea și
modernizarea reţelei
de spatii publice
majore ale orașului

58

Proiect de
amenajare a
piațetei Prefecturii

O.9. Reţea de spaţii
publice care
deserveşte echilibrat
oraşul, susţine
coeziunea socială şi
valorifică principalele
puncte şi zone de
interes

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

4.2.

Existența unor
spații publice
degradate

Crearea de noi spații verzi

50,000

Bugetul
local,
Alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023

Existența unor
spații publice
degradate

Parte din Program complex de revitalizare a nucleului
central

100,000

Bugetul
local,
Alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023

M.9.2. Revitalizarea
spaţiilor publice de
mici dimensiuni
59

Proiect de
revitalizare/
amenajare piațeta
Bisericii Precista

O.9. Reţea de spaţii
publice care
deserveşte echilibrat
oraşul, susţine
coeziunea socială şi
valorifică principalele
puncte şi zone de
interes
M.9.2. Revitalizarea
spaţiilor publice de
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Calendar
indicativ
de
implementare

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Existența unor
spații publice
degradate

Amenajare scuar
Amenajare grădini
Dotare mobilier urban

250,000

Bugetul
local,
Granturi
pentru
ONG-uri
(EEA
Grants,
etc.)

Municipiul
Bacău, în
parteneria
te cu
societatea
civilă

2018-2023

Diversitate
redusă a
dotărilor sportive

Construire sală polivalentă

21,000,000

CNI

Municipiul
Bacău

2018-2023

Degradarea
infrastructurii
sportive
existente

Reproiectarea și reabilitarea stadionului din centrul
municipiului, care va avea o capacitate de 15.000 de
locuri.

6,000,000

Compan
ia
Național
ă de
Investiții,
Partener
iat
Public
Privat,
Buget

Municipiul
Bacău

2018-2023

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

mici dimensiuni

60

61

62

Program de
revitalizare a
spațiilor publice
de mici
dimensiuni

Proiect de
construire a unei
săli polivalente

Consolidare şi
modernizare
Stadionul
Municipal

O.9. Reţea de spaţii
publice care
deserveşte echilibrat
traşul, susţine
coeziunea socială şi
valorifică principalele
puncte şi zone de
interes
M.9.2. Revitalizarea
spaţiilor publice de
mici dimensiuni
O.10. Infrastructură
şi evenimente
sportive care să
susţină profilul /
vocaţia de oraş
sportiv
M.10.1. Extinderea şi
diversificarea
dotărilor sportive
O.10. Infrastructură
şi evenimente
sportive care să
susţină profilul /
vocaţia de oraş
sportiv
M.10.2. Revitalizarea
dotărilor sportive
aflate în proces de
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

degradare

63

64

65

Găzduirea unui
eveniment
național de
sporturi
gravitaționale
(skateboard,
mountainbike,
etc.)

Găzduirea
campionatului
național de
streetball

Găzduire
competiții de
natație de interes
național

O.10. Infrastructură
şi evenimente
sportive care să
susţină profilul /
vocaţia de oraş
sportiv
M.10.3.
Desfăşurarea de
evenimente sportive
de interes regional /
naţioanl sau local
O.10. Infrastructură
şi evenimente
sportive care să
susţină profilul /
vocaţia de oraş
sportiv
M.10.3.
Desfăşurarea de
evenimente sportive
de interes regional /
naţioanl sau local
O.10. Infrastructură
şi evenimente
sportive care să
susţină profilul /
vocaţia de oraş
sportiv
M.10.3.

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

local,
alte
surse
Număr scăzut de
evenimente
sportive în
comparație cu
cantitatea
dotărilor sportive
existente.

Proiectele fac parte dintr-un program multianual de
atragere de evenimente sportive în Municipiul Bacău.
Ele pot fi completate cu alte evenimente bazate în
principal pe performanțele şi profilul sportivilor din
Bacău.

10,000

Bugetul
local,
Partener
iat
Public
Privat

Municipiul
Bacău

2018-2023

Număr scăzut de
evenimente
sportive în
comparație cu
cantitatea
dotărilor sportive
existente.

Proiectele fac parte dintr-un program multianual de
atragere de evenimente sportive în Municipiul Bacău.
Ele pot fi completate cu alte evenimente bazate în
principal pe performanțele şi profilul sportivilor din
Bacău.

10,000

Bugetul
local,
Partener
iat
Public
Privat

Municipiul
Bacău

2018-2023

Număr scăzut de
evenimente
sportive în
comparație cu
cantitatea
dotărilor sportive
existente

Proiectele fac parte dintr-un program multianual de
atragere de evenimente sportive în Municipiul Bacău.
Ele pot fi completate cu alte evenimente bazate în
principal pe performanțele şi profilul sportivilor din
Bacău.

100,000

Bugetul
local,
Partener
iat
Public
Privat

Municipiul
Bacău

2018-2023
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Calendar
indicativ
de
implementare

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Nevoia de
formare și
perfecționare a
personalului din
administraţia
publică locală

Acțiunea prevede organizarea unor sesiuni formare și
informale de instruire a personalului din administrația
locală cu privire la modalitățile de îmbunătățire a
calității serviciilor publice din domeniile vizate de
proiectul SHARE, pe baza experienței proprii a
trainerilor sau a modelelor de la nivelul altor
administrații din țară și străinătate.

100,000

POCA
20142020,
Buget
local,
Alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023

Resursele
limitate
(financiare,
umane, logistice,
informaționale)
ale administrației
locale

Acțiunea prevede organizarea unor sesiuni de
consultare în scopul dezvoltării unor planuri pentru
dezvoltarea, implementarea și monitorizarea
proiectelor.

15,000

Buget
local,
Alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2020

Resursele
limitate
(financiare,
umane, logistice,
informaționale)
ale administrației
locale

Autoritatea Urbană își desfășoară activitatea în
conformitate cu prevederile Acordului cadru de
delegare a atribuției de selectare strategică a fișelor
de proiecte propuse spre finanțare în cadrul POR
2014-2020, Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile. Autoritatea Urbană nu poate
subdelega unei terțe părți atribuția de selectare
strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanţare

15,000

Buget
local,
Alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2020

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Desfăşurarea de
evenimente sportive
de interes regional /
naţioanl sau local
66

67

68

Derularea de
programe de
formare ale
personalului din
administrația
locală în domeniile
vizate de proiectul
SHARE

Înființarea unui
Grup de lucru
consultativ în
domeniul culturii
și tineretului cu
participarea
reprezentantilor
principalelor
institutii de
cultura, ONG-uri,
alți operatori
culturali
Înființarea unui
Grup de lucru
consultativ în
domeniul
dezvoltării urbane,
cu participarea
asociaților
profesionale în

O.11. Capacitate
crescută de a
dezvolta,
implementa și
monitoriza proiecte
M.11.1. Formarea și
perfecţionarea
personalului din
administraţia publică
locală
O.11. Capacitate
crescută de a
dezvolta,
implementa și
monitoriza proiecte
M.11.2. Dezvoltarea
structurilor de
planificare,
implementare,
monitorizare și
evaluare a
proiectelor
O.11. Capacitate
crescută de a
dezvolta,
implementa și
monitoriza proiecte
M.11.2. Dezvoltarea
structurilor de
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Nr.

Titlul acțiunii

domeniu (OAR) și
a profesioniștilor
arhitecți, urbanişti
şi ingineri

69

70

71

Platformă GIS actualizare bază
de date urbană
pentru
managementul
eficient al
dezvoltării
municipiului
Subsistem pentru
evidenţa şi
gestiunea
patrimoniului în
cadrul Primăriei
Municipiului
Bacău
Management
parcări

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

M.12.1.Informatizare
a sistemului de
servicii publice
O.12. Sistem de
servicii publice
informatizat
M.12.1.Informatizare
a sistemului de
servicii publice
O.12. Sistem de
servicii publice
informatizat
M.12.1.Informatizare
a sistemului de
servicii publice

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile.

planificare,
implementare,
monitorizare și
evaluare a
proiectelor

O.12. Sistem de
servicii publice
informatizat

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Autoritatea Urbană aplică metodologia şi criteriile
pentru selectarea strategică a fișelor de proiecte din
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a
Municipiului Bacău, inclusiv din scenariul selectat din
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul
Bacău cu respectarea metodologiei şi a criteriilor de
selectare strategică aprobate de AMPOR.
Insuficienta
utilizare a
sistemelor
informatice în
administrația
locală

Integrare cadastru, reglementări urbanistice, trasee
rețele tehnico-edilitare, arii naturale protejate, zone de
protecție monume

500,000

Buget
local,
alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2019

Insuficienta
utilizare a
sistemelor
informatice în
administrația
locală

Proiect din Strategia de informatizare a Municipiului
Bacău.

40,000

Buget
local,
alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023

Insuficienta
utilizare a
sistemelor
informatice în
administrația
locală

Proiect din Strategia de informatizare a Municipiului
Bacău. Include software pentru gestionarea parcarilor
rezidentiale + proiect pilot monitorizare inteligentă 100
locuri parcare publică (senzori, transmisie date, soft).

70,000

Buget
local,
alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023
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Nr.

Titlul acțiunii

72

Portal de servicii
electronice în
cadrul Primăriei
Municipiului
Bacău

73

74

Dispecerat si
sistem
monitorizare video
în cadrul Primăriei
Municipiului
Bacău
Construire
terminal
Intermodal

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează
O.12. Sistem de
servicii publice
informatizat
M.12.1.Informatizare
a sistemului de
servicii publice
O.12. Sistem de
servicii publice
informatizat
M.12.1.Informatizare
a sistemului de
servicii publice
O.5. Oraş racordat la
infrastructura de
transport
naţional
M.5.1. Extinderea şi
modernizarea
infrastructurii
aeroportuare

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2023

Insuficienta
utilizare a
sistemelor
informatice în
administrația
locală

Proiect din Strategia de informatizare a Municipiului
Bacău.

50,000

Buget
local,
alte
surse

Municipiul
Bacău

Insuficienta
utilizare a
sistemelor
informatice în
administrația
locală

Proiect din Strategia de informatizare a Municipiului
Bacău. Dimensionat pentru 50-80 de camere

300,000

Buget
local,
alte
surse

Municipiul
Bacău

2018-2023

Accesibilitate
aeriană limitată a
municipiului

Acțiunea prevede atragerea de operatori aerieni și
stimularea financiară a acestora, în cadrul legal
existent la nivel european și național, în vederea
creșterii numărului de destinații interne și externe, dar
și a frecvenței zborurilor

20.000.000

POIM
20142020,
AP 2,
OS 2.3

CJ Bacau

2018-2023

