
"Personalul specializat
în accesarea fondurilor
europene este
insuficient"
(Interviu cu reprezentanþii Primãriei Bacãu)

Reporter: Care sunt obiective de
investiþii ale Primãriei Bacãu de tip
smart city?

Primãria Bacãu: Proiectele care
au ca scop implementarea de ser-
vicii "smart", destinate cetãþenilor
sau mediului de afaceri, furnizate
public cu ajutorul sau prin interme-
diul tehnologiilor "smart", sunt ur-
mãtoarele:

1
"Implementarea unei plat-
forme informatice cu com-
ponente back- office ºi
front-office, ca mãsurã de

simplificare administrativã ºi opti-
mizare a furnizãrii serviciilor pentru
cetãþeni la nivelul Municipiului Ba-
cau". Acest proiect presupune in-
troducerea de sisteme ºi standarde
comune în administraþia publicã lo-
calã ce optimizeazã procesele
orientate cãtre beneficiari în
concordanþã cu SCAP, contractul
de finanþare fiind semnat în data de
10.12. 2018.

Obiectivul general al proiectului,
care se deruleazã pe o perioadã de
27 luni, îl constituie creºterea efi-
cienþei administrative a Primãriei
Municipiului Bacãu, prin imple-
mentarea unor sisteme informatice
inovative - ca mãsuri de simplifica-
re a furnizãrii serviciilor cãtre cetã-
þeni ºi mediul de afaceri.

Prin acest proiect se urmãreºte
implementarea unor sisteme infor-

matice pentru dezvoltarea ºi
creºterea gradului de eficienþã a
serviciilor online furnizate cãtre ce-
tãþeni, inclusiv prin digitalizarea ar-
hivei la nivelul Primãriei Municipiu-
lui Bacãu, contribuind astfel la
îndeplinirea obiectivului specific
2.1 al POCA "Introducerea de siste-
me ºi standarde comune în admini-
straþia publicã localã ce optimizea-
zã procesele orientate cãtre benefi-
ciari în concordanþã cu SCAP".

Obiectivele specifice ale proiectu-
lui sunt:
ü Optimizarea activitãþilor inter-

ne ale funcþionarilor, prin imple-
mentarea unei platforme integrate
de management al activitãþilor ºi al
înregistrãrilor, inclusiv prin digitali-
zarea ºi gestiunea electronicã a ar-
hivei Primãriei Municipiului Bacãu;
ü Implementarea unei platforme

de tip portal pentru servicii care sa
fie furnizate online cãtre cetãþeni;
ü Îmbunãtãþirea abilitãþilor ºi

cunoºtinþelor personalului munici-
piului Bacãu pentru utilizarea siste-
melor informatice dezvoltate prin
proiect ºi pentru gestionarea docu-
mentelor electronice.

Grupul þintã al proiectului este re-
prezentat de personalul din cadrul
Municipiului Bacãu care va utili-
za/administra aplicaþiile dezvoltate
prin proiect. Din analiza efectuatã a
rezultat cã numãrul persoanelor

din grupul þintã este de 40 persoa-
ne.

În afara grupului þintã, care va fi
afectat direct de implementarea
proiectului, vor exista ºi beneficiari
indirecþi, reprezentaþi de cetãþenii
ºi mediul de afaceri din Municipiul
Bacãu.

Principalele rezultatele imple-
mentãrii proiectului se numãrã:
ü Platforma informaticã front-

office de tip "portal" pentru asigu-
rarea accesului online la serviciile
gestionate exclusiv de municipiu,
inclusiv componenta de hartã geo-
spaþialã, achiziþionate, configurate
ºi implementate;
ü Platforma informaticã back-of-

fice configuratã, implementatã ºi
integratã cu platforma portal front-
office;
ü Servicii electronice configurate

în portalul Primãriei ºi accesibile
beneficiarilor serviciilor administra-
þiei locale, ca alternativã la furniza-
rea tradiþionalã prin ghiºeu;
ü Arhivã electronicã de docu-

mente constituitã ºi accesibilã;
ü Personal instruit din cadrul Mu-

nicipiului Bacãu în utilizarea/admi-
nistrarea sistemelor dezvoltate prin
proiect.

Dupã implementarea proiectului
se va putea realiza o furnizare mai
eficientã a serviciilor cãtre cetãþe-
ni/mediul de afaceri, va creºte cali-

tatea actului administrativ ºi gradul
de satisfacþie al cetãþenilor munici-
piului Bacãu.

2
"Sistem integrat pentru
managementul interacþiu-
nii cu cetãþenii ºi gestiunea
incidentelor care afecteazã

domeniul public al Municipiului
Bacãu - proiect cu finanþare localã",
proiect pe care Municipiul Bacãu îl
implementeazã din buget propriu.
Beneficiarii proiectului de imple-
mentare a sistemului informatic
pentru Managementul Relaþiei cu
Cetãþenii (CRM = Citizen Relations-
hip Management) ºi a Dispeceratu-
lui pentru Servicii Urbane în subor-
dinea Primãriei municipiului Bacãu
sunt:
ü Cetãþenii municipiului Bacãu -

beneficiarii finali ai investiþiei, prin
oferirea unei posibilitãþi alternative
de interacþiune cu administraþia lo-
calã pentru solicitarea unor servicii,
pentru informare sau pentru sem-
nalarea unor incidente, prin creºte-
rea gradului de informare a acesto-
ra, precum ºi prin posibilitatea de
accesare a serviciilor disponibile te-
lefonic sau on-line, fãrã necesitatea
de deplasare la sediul Primãriei ºi
cu posibilitatea de utilizare ºi în afa-
ra orelor normale de program ale
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Primãriei;
ü Alte persoane fizice ºi juridice

care deþin proprietãþi pe teritoriul
municipiului Bacãu ºi care interac-
þioneazã cu administraþia localã;
ü Municipiului Bacãu - realizato-

rul ºi proprietarul investiþiei;
ü Personalul aparatului de spe-

cialitate al Primarului, precum ºi an-
gajaþii serviciilor publice din subor-
dinea Consiliului Local al munici-
piului Bacãu, care vor avea acces
centralizat la toate datele necesare
pentru managementul eficient al
relaþiei cu cetãþenii, precum ºi la in-
formaþii centralizate ºi în timp real
cu privire la incidentele de pe teri-
toriul municipiului. Va creºte gradul
de informare al angajaþilor, precum
ºi capacitatea lor de a rezolva pro-
bleme mai rapid ºi de a veni, astfel,

în întâmpinarea cerinþelor cetãþeni-
lor. Automatizarea unor activitãþi
va duce la reducerea necesarului
de interacþiune directã cu cetãþenii,
va reduce stresul ºi va creºte efi-
cienþa muncii.

Obiectivele sistemului

informatic:

Sistemul informatic integrat are
ca scop atingerea urmãtoarelor
obiective majore:
ü Crearea unui punct de registra-

turã electronicã în cadrul Primãriei
Municipiului Bacãu, care sã fie inte-
grat cu toate compartimentele in-
stituþiei. Utilizatorii vor avea acces
la aplicaþie ºi vor putea gestiona
documentele electronice conform
rolurilor stabilite ºi a fluxurilor de
lucru aferente fiºei postului;
ü Crearea unui punct de scanare

în cadrul Primãriei Municipiului Ba-
cãu, care sã permitã convertirea în
format digital a tuturor documen-
telor ºi integrarea acestora cu siste-
mul de management al documen-
telor, pentru a putea fi procesate în
fluxurile de lucru din aceastã plat-
formã;
ü Implementarea unei platforme

integrate de management electro-
nic al documentelor ºi fluxurilor de
activitãþi ale tuturor angajaþilor Pri-
mãriei Municipiului Bacãu, care sã
permitã preluarea, transmiterea ºi
finalizarea sarcinilor de lucru care
implicã rezolvarea unor dosare care
includ documente primite sau ela-
borate;
ü Integrarea fluxurilor electronice

de documente cu fluxurile electro-
nice de rezolvare de solicitãri/petiþii
care nu au la bazã documente tran-
smise în formã scrisã, ci comunicãri
electronice sau verbale, inclusiv te-
lefonice, sau observarea unor inci-
dente de cãtre personalul propriu
al Primãriei;
ü Implementarea unei aplicaþii

de gestiune electronicã a dosarelor
de instanþã, cu elementele compo-

nente - evidenþã dosare, documen-
te anexe, termene, cauze, pãrþi, sta-
diu;
ü Implementarea unei aplicaþi de

gestiune a documentelor specifice
de urbanism;
ü Crearea unui punct de Regis-

traturã ºi scanare a documentelor
în cadrul Serviciului de Taxe ºi Im-
pozite Locale, integrat cu restul plat-
formei de Management al Docu-
mentelor ºi fluxurilor de activitãþi;
ü Dotarea tehnicã a unui Centru

de Informare Cetãþeni (CIC) care va
include 10 birouri de relaþii cu cetã-
þenii specializate pe diferite arii de
interes, precum ºi un centru de sca-
nare a documentelor depuse de
cetãþeni, pentru includerea acesto-
ra în fluxurile electronice de tratare
care vor fi gestionate de cãre per-
sonalul Primãriri aflat în celelalte
sedii din oraº;
ü Implementrea unui sistem au-

tomat de programare la ghiºeu ºi
gestionare a cozilor de aºteptare
pentru cetãþenii deserviþi de CIC;
ü Dotarea tehnicã a unui Dispe-

cerat pentru servicii municipale in-
tegrate, care va fi amenajat în ca-
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"Un obiectiv al proiectului este optimizarea
activitãþilor interne ale funcþionarilor, prin

implementarea unei platforme integrate de
management al activitãþilor ºi al înregistrãrilor,

inclusiv prin digitalizarea ºi gestiunea
electronicã a arhivei

Primãriei Municipiului Bacãu".



drul Centrului de Afaceri ºi Expoziþii
"Mircea Cancicov", în cadrul cãruia
se vor prelua telefonic orice tip de
solicitãri de informaþii, solicitãri de
servicii sau sesizãri cu privire la
aspecte legate de domeniul public
sau serviciile oferite de instituþie
din subordinea Primãriei ºi Consi-
liului Local Bacãu;
ü Implementarea unui subsistem

informatic integrat pentru activita-
tea de Dispecerat, care sã permitã
înregistrarea, identificarea, alozarea
spre rezolvare, urmãrirea stadiului
de rezolvare ºi a criteriilor de calita-
te pentru solicitãrile de sprijin pri-
mite telefonic sau electronic;
ü Integrarea subsistemului soft-

ware de dispecerat cu subsistemul
de management al documetelor ºi
fluxurilor de activitãþi, pentru o ges-
tiune unitarã a tuturor interacþiuni-
lor cu cetãþenii, indiferent de mo-
dalitatea de realizare a interacþiunii
(email, portal web, ghiºeu, telefo-
nic);
ü Integrarea subsistemului soft-

ware de dispecerat cu subsistemul
GIS existent pentru preluarea hãrþii
GIS a oraºului, a nomenclatorului
de artere ºi numere poºtale, în ve-
derea amplasãrii pe hartã a inci-
dentelor semnalate de cetãþeni sau
de cãtre personalul Primãriei;
ü Publicarea în portalul web al

Primãriei a unei hãrþi a incidente-
lor/sesizãrilor, care sã permitã iden-
tificarea acestora ºi vizualizarea de-
taliilor;

ü Crearea unei baze de date uni-
ce cu cetãþeni ºi date de identifica-
re/contact, care sã fie utilizatã atât
de subsistemul de registraturã, cât
ºi de al dispeceratului, dar care sã
poatã fi utilizatã ºi de cãtre alte sub-
sisteme informatice ale Primãriei (de
ex. subsistemul de taxe ºi impozite
locale sau asistenþã socialã), astfel
încât sã se gestioneze identitãþi uni-
ce ale cetãþenilor în toate aceste
subsisteme informatice ºi sã fie,
astfel, posibilã vizualizarea centrali-
zatã a tuturor interacþiunilor între
cetãþean ºi Primãrie, indiferent de
serviciul care gestioneazã o anumi-
tã interacþiune ºi de subsistemul in-
formatic utilizat pentru înregistra-
rea respectivei interacþiuni.

Din punctul de vedere al benefi-
ciilor aºteptate în urma implemen-
tãrii proiectului, acestea includ:
ü Implementarea subsistemului

de Registraturã electronicã ºi ma-
nagement electronic al fluxurilor
de documente, care va permite:
ü Creºterea productivitãþii gene-

rale a angajaþilor Primãriei care
sunt implicaþi în rezolvarea sesizãri-
lor ºi a solicitãrilor de servicii ale ce-
tãþenilor cu pânã la 25%, prin opti-
mizarea activitãþilor de cãutare a
documentelor ºi a dosarelor în lu-
cru ºi istorice, de tipãrire, de depla-
sare între birouri ºi servicii pentru
aprobãri;
ü Funcþionalitãþi care sã permitã

digitizarea întregii arhive istorice
de documente a Primãriei (cu re-

surse proprii sau printr-un contract
separat de servicii cu o firmã spe-
cializatã), astfel încât regãsirea do-
cumentelor sã fie ulterior accesibilã
tuturor angajaþilor cu drepturi de
acces, fãrã a mai necesita cãutarea
manualã în arhiva fizicã a docu-
mentelor. Pentru dosarele care vor
fi arhivate începând cu momentul
intrãrii în utilizare a sistemului pro-
pus, arhivarea electronicã a acesto-
ra se va realiza de cãtre personalul
serviciului de Arhivã, prin centrul
de scanare din cadrul Primãriei;
ü Posibilitatea centralizãrii tutu-

ror interacþiunilor cu cetãþenii
într-un nou centru unic de relaþii cu
cetãþenii, sau în viitor eventuala de-
schidere a unor centre suplimenta-
re de preluare documente în alte
zone ale oraºului, fãrã a mai fi nece-
sar ca cetãþenii sã se deplaseze fizic
pânã la sediul central al Primãriei
unde lucreazã funcþionarii care vor
rezolva respectivele dosare. Prin
funcþiile de digitizare (scanare) ºi
de management electronic al flu-
xului de documente, se poate,
astfel, separa activitatea de preda-
re/primire a documentelor de cea
de rezolvare a cazurilor, deoarece,
odatã primite la centrul de infor-
mare pentru cetãþeni, documente-
le sunt scanate ºi transmise direct
în formã electronicã cãtre compar-
timentul responsabil cu rezolvarea
cazului;
ü Separarea funcþiilor de front

office (interacþiune cu cetãþenii,

preluare de documente, rãspuns la
întrebãri uzuale) ºi de back-office
(rezolvarea dosarelor) creºte efi-
cienþa activitãþilor de back office,
eliminând timpul pierdut datoritã
interacþiunii directe cu cetãþenii. De
asemenea, lipsa unui contact direct
între cetãþeni ºi funcþionarii din
back-office care rezolvã cazurile
anonimizeazã interacþiunea cu ce-
tãþenii ºi previne potenþiale tentati-
ve de corupere a funcþionarilor prin
solicitarea unui tratament prefe-
renþial sau prioritar;
ü Posibilitatea implementãrii în

cadrul portalului internet al Primã-
riei a unui serviciu electronic care
sã permitã cetãþenilor vizualizarea
stãrii unui anumit dosar, în funcþie
de numãrul de înregistrare primit,
evitând astfel deplasarea la sediul
Primãriei;
ü Posibilitatea integrãrii în viitor

cu un portal de servicii electronice,
integrare prin intermediul cãreia sã
fie posibil transferul documentelor
electronice dinspre ºi spre Por-
tal/Registraturã.
ü Implementarea subsistemului

de dispecerat, integrat cu subsiste-
mele de management de docu-
mente, GIS ºi Taxe ºi Impozite, pen-
tru:

- Realizarea ºi promovarea cãtre
cetãþeni a unui punct unic de con-
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tact telefonic cu Primãria pentru
orice problemã care priveºte do-
meniul public sau pentru solicitãri
de informaþii/servicii va duce la o
eficientizare semnificativã a inte-
racþiunii cu cetãþenii, care nu mai
trebuie sã se deplaseze la instituþii-
le administraþiei locale pentru a afla
informaþii de interes general sau
stadiul rezolvãrii unor anumite do-
sare sau solicitãri. Comunicarea te-
lefonicã oferã posibilitatea de acces
la serviciile administraþiei ºi celor
care fie nu au timp, fie nu se pot
deplasa, fie nu sunt familiarizaþi cu
mijloace electronice de comunica-
re (servicii electronice, email);

- Amplasarea pe hartã a inciden-
telor semnalate de cetãþeni (fie prin
aplicaþia mobilã, fie prin dispecerat)
va permite identificarea unor zone
cu probleme ale oraºului, precum ºi
o listã a problemelor prioritare (din

punctul de vedere al cetãþenilor)
pentru anumite zone ale oraºului.
Pãstrarea unei evidenþe a proble-
melor semnalate de cetãþeni poate
constitui ulterior o ipotezã valoroa-
sã de lucru în vederea fundamentã-
rii unui program de investiþii;

- Existenþa unei hãrþi electronice a
incidentelor, disponibilã ºi actuali-
zatã în timp real pe site-ul internet
al Primãriei va duce la eliminarea
semnalãrilor multiple pentru ace-
laºi incident, cu efect în creºterea
eficienþei operatorilor dispeceratu-
lui ºi în scãderea numãrului de sesi-
zãri.
üSubsistem de tip CRM pentru

managementul bazei de date cu
cetãþeni, pentru centralizarea inte-
racþiunilor cu Primãria ºi pentru
managementul comunicãrii elec-
tronice cu cetãþenii:

- Informaþiile de identificare ale
cetãþenilor vor fi unificate din toate
sistemele informatice ale Primãriei,

astfel încât urmãrirea interacþiunii
cu un cetãþean sã se poatã realiza
centralizat, farã a fi necesarã acce-
sarea directã de cãtre funcþionar a
bazelor de date ale diferitelor com-
partimente funcþionale ale Primã-
riei;

- Va exista posibilitatea lansãrii
unor campanii automate de infor-
mare prin email sau prin interme-
diul aplicaþiei mobile cu privire la
anumite incidente care afecteazã
zonele de interes selectate de cãtre
fiecare cetãþean în profilul sãu elec-
tronic. Astfel, va exista o abordare
proactivã în sensul în care cetãþeni-
lor le vor fi furnizate informaþii fil-
trate dupã zona relevantã de oraº
care este de interes pentru aceºtia;

- Operatorii dispeceratului ºi ai
Centrului de Informare pentru Ce-
tãþeni vor putea accesa imediat
profilul unui cetãþean ºi vor putea
vizualiza istoricul interacþiunii ace-
stuia cu Primãria, ceea ce va ajuta la

scãderea timpului de interacþiune
necesar în acest moment pentru
aflarea informaþiilor de istoric. De
exemplu, va fi posibilã consultarea
de cãtre Dispecer a situaþiei referi-
toare la debitele unei persoane ºi
comunicarea telefonicã a acestei si-
tuaþii cãtre cetãþean, în cazul în
care acesta doreºte o astfel de in-
formaþie.

- Prin automatizãrile centralei te-
lefonice de dispecerat se vor putea
implementa servicii de furnizare
automatã de informaþii cu privire la
debitele înregistrate în rolul fical al
unei persoane, prin accesarea auto-
matã a bazei de date a sistemului
de taxe ºi impozite locale de cãtre
robotul telefonic ºi ulterior citirea
acestora la telefon solicitantului (pe
bazã de identificator al persoanei ºi
cod de autentificare);

- Se vor putea implementa servi-
cii electronice automate de notifi-
care telefonicã a contribuabililor,
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Proiecte care au ca scop transformarea într-un oraº „SMART” ºi care vor
include servicii „SMART”, pentru satisfacerea nevoilor identificate sau
manifestate de cetãþenii, mediul de afaceri din aria geograficã acoperitã sunt:
NR. ( lei) DENUMIRE PROIECT VALOARE TOTALÃ SURSÃ FINANÞARE STADIU IMPLEMENTARE

1.
l Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor

de transport public local ºi a deplasãrilor cu bicicleta
l 91.440.394,36 Fonduri externe nerambursabile

POR 2014-2020 / O.S. 4.1 Precontractare

2. l Modernizarea staþiilor de transport public l 12.787.700,38 Fonduri externe nerambursabile
POR 2014-2020 / O.S. 4.1 În implementare

3. l Traseu pentru deplasãri nemotorizate Sud: Centru – Aeroport l 17.703.592,30 Fonduri externe nerambursabile
POR 2014-2020 / O.S. 4.1 În implementare

4.
l Coridor pentru deplasãri nemotorizate Centru - Gara Bacãu - Cartier

CFR - Sala Polivalentã - CAEX/ Parc Industrial (CFR)
l 12.155.939,60 Fonduri externe nerambursabile

POR 2014-2020 / O.S. 4.1 Precontractare

5.
l Coridor pentru deplasãri nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion -

Bazin de Înot - Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului ºi
sportului)

l 30.715.064,36 Fonduri externe nerambursabile
POR 2014-2020 / O.S. 4.1 În implementare

6. l Traseu pentru biciclete - semicircular – Mioriþei l 5.408.894,99 Fonduri externe nerambursabile
POR 2014-2020 / O.S. 4.1 În evaluare

7.
l (Re)amenajarea strãzii Prieteniei din cartierul Mioriþa pe modelul

“zonã rezidenþialã”(“home-zone”)
l 9.743.846,17 Fonduri externe nerambursabile

POR 2014-2020 / O.S. 4.1 În evaluare

8. l Coridor pentru deplasãri nemotorizate: Centru – ªerbãneºti l 30.923.317,81 Fonduri externe nerambursabile
POR 2014-2020 / O.S. 4.1 În evaluare

9.
l Coridor pentru deplasãri nemotorizate pentru agrement: Centru -

Insula de agrement
l 4.732.928,33 Fonduri externe nerambursabile

POR 2014-2020 / O.S. 4.1 În evaluare

10. l WiFi4EU l 71.227 Agenþia Executivã pentru Inovare ºi
Reþele (INEA) În implementare

11.
l Modernizarea unei mari pãrþi a reþelei de iluminat stradal ºi eficienþã

energeticã în oraºul Bacãu
l 52.442.400,00

Banca Europeanã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare (BERD) ºi
bugetul local

A fost încheiat Contractul de credit
nr. 69621 din 30.10.2018 între
Municipiul Bacãu ºi Banca
Europeanã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare (BERD)



prin mesaje înregistrate automate,
la apropierea termenelor de achi-
tare a impozitelor datorate, ceea
ce va creºte gradul de încasare la
timp a veniturilor din impozite ºi
va reduce necesarul de comunica-
re scrisã a notificãrilor privind pla-
ta impozitelor.
ü Subsistem de management al

programãrilor la ghiºeu:
- Se va crea un cadru optimizat ºi

civilizat pentru cetãþenii care
aºteaptã la ghiºee, evitându-se de-
zorganizarea ºi atmosfera generalã
de iritare care se instaleazã în spa-
þiile de lucru cu publicul, atunci
când oamenii care aºteaptã la cozi,
nu ºtiu câte persoane mai au în faþã
ºi sunt forþati sã stea în picioare la
coadã ca sã nu îºi piardã rândul.

- Vor fi disponibile statistici cu pri-
vire la timpul de aºteptare al fiecã-
rui cetãþean (timpul scurs între mo-
mentul când a solicitat un bilet de
ordine ºi momentul când a fost
chemat la ghiºeu), cu privire la efi-
cienþa personalului de la ghiºeu

(timpul petrecut cu fiecare cetã-
þean în parte), care vor permite
evaluarea eficienþei ºi a performan-
þei comparative a lucrãtorilor de la
ghiºee. Cetãþenii care vor lua tiche-
te de ordine vor putea vedea care
este timpul mediu de aºteptare
pentru rezolvarea unui caz ºi vor pu-
tea calcula ora aproximativã când
vor ajunge la ghiºeu, astfel cã vor
putea pleca ºi reveni la ora respecti-
vã, fãrã sã mai fie obligaþi sã aºtepte
la coadã. De asemenea, se va putea
urmãri în timp real, din orice sediu al
instituþiei, situaþia aglomeraþiei de la
orice ghiºeu (numãrul de tichete de
ordine eliberate ºi numãrul de cetã-
þeni care aºteaptã).

3
Implementarea proiectului
Crearea unei infrastructuri
suport de incubare a afa-
cerilor "Hub pentru tine-

ret", proiect finanþat prin POR
2014-2020, Axa prioritarã 2 -
Îmbunãtãþirea competitivitãþii în-
treprinderilor mici ºi mijlocii, Priori-
tatea de investiþii 2.1 - Promovarea

spiritului antreprenorial, în special
prin facilitarea exploatãrii econo-
mice a ideilor noi ºi prin încurajarea
creãrii de noi întreprinderi, inclusiv
prin incubatoare de afaceri.

În Strategia Integratã de Dezvol-
tare Urbanã (SIDU) a Municipiului
Bacãu este specificat faptul cã unul
din obiectivele viziunii pânã în anul
2030 este "Municipiul Bacãu com-
petitiv". Pentru atingerea acestui
deziderat este esenþialã dezvolta-
rea de programe ºi proiecte pentru
stimularea ºi susþinerea corelãrii
între cererea ºi oferta de CDI, prin
dezvoltarea parteneriatelor pu-
blic-privat, creºterea capacitãþii de
colaborare între instituþiile de învã-

þãmânt ºi de cercetare cu mediul
de afaceri, participarea la reþelele
naþionale ºi internaþionale, creºte-
rea accesibilitãþii la rezultatele CDI
ºi realizarea transferului de tehno-
logie ºi "know-how".

Având în vedere cele de mai sus ºi
oportunitatea finanþãrii prin Pro-
gramul Operaþional Regional
2014-2020 (Axa prioritarã 2 - Îmbu-
nãtãþirea competitivitãþii întreprin-
derilor mici ºi mijlocii, Prioritatea de
investiþii 2.1 - Promovarea spiritului
antreprenorial, în special prin facili-
tarea exploatãrii economice a idei-
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"Incubatorul de afaceri va avea rolul de a
sprijini dezvoltarea afacerilor aflate la început

de activitate, firmele selectate fiind gãzduite pe
o perioadã determinatã de timp

(ciclul de incubare), interval în care beneficiazã
de suport financiar, servicii de consultanþã ºi

spaþii pentru birouri".

(continuare în pagina 48)



lor noi ºi prin încurajarea creãrii de
noi întreprinderi, inclusiv prin incu-
batoare de afaceri), Municipiul Ba-
cãu doreºte sã reabiliteze ºi sã tran-
sforme fostul cinematograf "Ori-
zont" într-un incubator de afaceri.

Incubatorul de afaceri va avea ro-
lul de a sprijini dezvoltarea afaceri-
lor aflate la început de activitate,
firmele selectate fiind gãzduite pe
o perioadã determinatã de timp
(ciclul de incubare), interval în care
beneficiazã de suport financiar, ser-
vicii de consultanþã ºi spaþii pentru
birouri. Alãturi de sprijinul logistic
necesar demarãrii activitãþii, incu-
batorul va oferi un mediu prielnic
dezvoltãrii afacerilor, prin facilitarea
activitãþilor de networking, a tran-
sferului de know-how ºi prin acor-
darea de sprijin în dezvoltarea de
parteneriate.

Reporter: Ce surse de finanþare
aveþi în acest an pentru proiectele
"smart"?

Primãria Bacãu: Finanþarea aces-
tor proiecte se va face prin:

- Programul Operaþional Regio-
nal, Axa 4, Obiectivul specific 4.1 -
"Reducerea emisiilor de carbon in
municipiile resedinta de judet prin
investitii bazate pe planurile de
mobilitate urbana durabilã";

- POR 2014-2020 / O.S. 2.1B;
- POCA/350/2/2/1 / Introducerea

de sisteme ºi standarde comune în
administraþia publicã localã ce opti-
mizeazã procesele orientate cãtre
beneficiari în concordanþã cu SCAP;

- Agenþia Executivã pentru Inova-
re ºi Reþele (INEA);

- Banca Europeanã pentru Recon-
strucþie ºi Dezvoltare (BERD);

- Bugetul Local al Municipiului Ba-
cãu.

Reporter: Care sunt cele mai mari

lucrãri de investiþii pe care le veþi
scoate la licitaþie pânã la finalul
anului?

Primãria Bacãu: Cele mai mari
lucrãri scoase la licitaþie vor fi cele
aferente proiectelor finanþate prin
Programul Operaþional Regional,
Axa 4, Obiectivul specific 4.1 - "Re-
ducerea emisiilor de carbon in mu-
nicipiile resedinta de judet prin in-
vestitii bazate pe planurile de mo-
bilitate urbana durabilã".

Reporter: Care sunt obiectivele
prioritare?

Primãria Bacãu: Conform Strate-
giei Integrate de Dezvoltare Urba-
nã a Municipiului Bacãu (SIDU)
pentru perioada 2014-2020, obiec-
tivele strategice de dezvoltare ale
Municipiului Bacãu ºi politicile afe-
rente acestora vizeazã:

1. Dezvoltarea ºi consolidarea

rolului Bacãului de nod logistic

intermodal de importanþã regio-

nalã ºi naþionalã, politica numã-

rul unu fiind operaþionalizarea

sistemului de transport intermo-

dal ºi servicii aferente.

2. Regenerarea, dezvoltarea ºi

consolidarea economiei munici-

piului Bacãu, ca pol regional ºi

competitiv, cu urmãtoarele poli-

tici:

Politica 1: Planificarea dezvoltãrii
economice competitive pe baza
parteneriatului intersectorial;

Politica 2: Susþinerea dezvoltãrii
activitãþilor economice existente la
nivelul municipiului, pe linia pro-
movãrii societãþilor ºi domeniilor
performante ºi a susþinerii celor cu
potenþial;

Politica 3: Dezvoltarea sectorului
IMM - urilor;

Politica 4: Susþinerea dezvoltãrii
activitãþilor de comerþ ºi servicii;

Politica 5: Dezvoltarea turismului

48 BURSA Construcþiilor nr. 2 / 2020

Investiþii
urmare din pagina 47

Proiecte ce au ca scop implementarea de servicii „SMART”, destinate
cetãþenilor sau mediului de afaceri, furnizate public cu ajutorul sau prin
intermediul tehnologiilor „SMART”:
Nr. crt. Axa prioritarã Titlul proiectului Valoarea totala (lei) Valoarea

nerambursabila (lei)

1 4.1
l Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport

public local ºi a deplasãrilor cu bicicleta 91.440.394,36 89.569.246,84

2 4.1 l Modernizarea staþiilor de transport public 12.787.700,38 12.531.946,37

3 4.1 l Traseu pentru deplasãri nemotorizate Sud: Centru – Aeroport 17.703.592,30 17.349.520,44

4 4.1
l Coridor pentru deplasãri nemotorizate Centru - Gara Bacãu - Cartier CFR - Sala

Polivalentã - CAEX/ Parc Industrial (CFR) 12.155.939,60 11.816.131,65

5 4.1
l Coridor pentru deplasãri nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de Înot -

Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului ºi sportului) 30.715.064,36 26.605.388,72

6 4.1 l Traseu pentru biciclete - semicircular – Mioriþei 5.408.894,99 5.300.717,09

7 4.1
l (Re)amenajarea strãzii Prieteniei din cartierul Mioriþa pe modelul “zonã rezidenþialã”

(“home-zone”) 9.743.846,17 9.548.969,25

8 4.1 l Coridor pentru deplasãri nemotorizate: Centru – ªerbãneºti 30.923.317,81 30.304.851,45

9 4.1 l Coridor pentru deplasãri nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de agrement 4.732.928,33 4.638.269,77

10 2.1B
l Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor - “Hub pentru tineret”Cin-

ema Orizont 21.370.616,88 9.534.057,70

11 POCA CP10
l Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office

ca masura de simplificare administrativa si optimizare a furnizarii serviciilor pentru
cetateni la nivelul Municipiului

2.814.717,57 2.679.121,61

12 Agenþia Executivã pentru
Inovare ºi Reþele (INEA)

l WIFI4EU 71.227 0

13 Bugetul local
l Sistem integrat pentru managementul interacþiunii cu cetãþenii ºi gestiunea

incidentelor care afecteazã domeniul public al Municipiului Bacãu 2.734.892,51 0

14
Banca Europeanã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare
(BERD), bugetul local

l Modernizarea  unei  mari  pãrþi  a reþelei de iluminat stradal ºi eficienþã energeticã în
oraºul Bacãu 52.442.400,00 0



în contextul protejãrii patrimoniu-
lui natural ºi construit;

Politica 6: Dezvoltarea cooperãrii
cu sectorul academic ºi de CDI;

Politica 7: Politica privind dezvol-
tarea capitalului uman;

Politica 8: Politica de atragere a
investiþiilor strãine de capital ºi îm-
bunãtãþirea accesului la pieþele
pentru export.

3. Regenerarea, dezvoltarea ºi

promovarea valorilor culturale

pentru creºterea mândriei locale

ºi a ataºamentului comunitãþii

locale faþã de acestea:

Politica 1: Regenerarea identitãþii
locale bãcãuane;

Politica 2: Implicarea comunitãþii
locale în valorificarea ºi promova-
rea patrimoniului cultural;

Politica 3: Regenerarea naturii
urbane a Bacãului.

4. Alinierea standardelor pri-

vind mediul ºi calitatea vieþii ur-

bane, la exigenþele Uniunii Euro-

pene :

Politica 1: Asigurarea locuirii ur-
bane diversificate ºi de calitate;

Politica 2: Asigurarea comunitãþii
locale cu utilitãþile ºi serviciile nece-

sare unei vieþi urbane de calitate;
Politica 3: Politica privind trans-

portul urban durabil;
Politica 4: Politica privind educa-

þia.
Reporter: Care este strategia au-

toritãþilor pentru atragerea fondu-
rilor europene pânã în 2020?

Primãria Bacãu: Documentele
strategice care stau la baza accesã-
rii fondurilor europene în actuala
perioadã de programare sunt "Stra-
tegia Integratã de Dezvoltare Urba-
nã a Municipiului Bacãu (SIDU)
2014-2020 ºi Planul de Mobilitate
Durabilã (PMUD) a municipiului Ba-
cãu. Acestea stau la baza finanþãrii
investiþiilor legate de transportul
public urban ºi de infrastructurã eli-
gibile prin Programul Operaþional
Regional 2014-2020, Axa Prioritarã
4 - Sprijinirea dezvoltãrii urbane
durabile, prioritatea 4.1 - Planuri de
mobilitate urbanã durabilã".

Planul de acþiune pentru imple-
mentarea SIDU include activitãþi
grupate, dupã cum urmeazã:

- Etapa 1: Finalizarea ºi aprobarea
SIDU -2017;

- Etapa 2: Formularea ºi depune-

rea cererilor de finanþare - 2017 (se-
mestrul 2) - 2019 pentru programe-
le operaþionale - include activitãþile
necesare pregãtirii ºi realizãrii cere-
rilor de finanþare, conform instruc-
þiunilor privind conþinutul ºi proce-
dura de depunere ºi verificare cu-
prinse în Ghidurile specifice.

Activitãþile aferente acestei etape
includ:
ü E2.1 Stabilirea planului de lu-

cru, monitorizare ºi evaluare a pro-
iectelor (tipul activitãþii, responsa-
bilitãþi, sarcini, termen, conformita-
te, etc.) de la faza de demarare a
procesului de achiziþii publice pânã
la aprobarea documentaþiilor teh-
nice;
ü E2.2 Urmãrirea stadiului proce-

sului de evaluare a proiectelor afla-
te în procedura de evaluare pentru
pregãtirea de activitãþi necesare
îndeplinirii condiþiilor de admisibili-
tate;
ü E2.3 Monitorizarea proiectelor

declarate admise pentru fiecare be-
neficiar ºi program operational ºi
pentru contractele de finanþare
semnate;
ü E2.4 Stabilirea cãilor de comu-

nicare/raportare cu Autoritatea de
Management, între beneficiarii fi-
nali locali ai proiectelor depuse
spre finanþare ºi a formatului de ra-
portare semestrialã/ anualã;
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"Se vor putea implementa servicii electronice
automate de notificare telefonicã a

contribuabililor, prin mesaje înregistrate
automate, la apropierea termenelor de

achitare a impozitelor datorate, ceea ce va
creºte gradul de încasare la timp a veniturilor

din impozite ºi va reduce necesarul de
comunicare scrisã a notificãrilor privind plata

impozitelor".

(continuare în pagina 50)



ü E2.5 Raportare periodicã, în
funcþie de proiect.

- Etapa 3: Semnarea contractelor
de finanþare cu autoritãþile de ma-
nagement ale fiecãrui PO ºi derula-
rea procesului de achiziþii publice
pentru realizarea de lucrãri ºi servi-
cii, 2018 - 2019. Procedura de con-
tractare se va realiza în conformita-
te cu condiþiile menþionate de au-
toritãþile de management ale fiecã-
rui program operaþional. Activitãþi-
le aferente acestei etape includ:
ü E3.1 Întocmirea ºi depunerea

de cereri de finanþare ce vizeazã
bugetul regional disponibil pentru
repartizarea fondurilor (din alocãri-

le pentru care nu au fost semnate
contracte de finanþare cu AM POR);
ü E3.2 Continuarea monitorizãrii

procesului de semnare a contracte-
lor de finanþare pentru fiecare be-
neficiar ºi program operaþional;
ü E3.3 Susþinerea beneficiarilor

cu informaþii pe perioada realizãrii
lucrãrilor ºi a serviciilor contractate;
ü E3.4 Raportare periodicã, în

funcþie de proiect;
- Etapa 4: Realizarea ºi finalizarea

lucrãrilor ºi serviciilor contractate -
2018 - 2023 - include monitorizarea
stadiului de realizare ºi condiþiilor
de finalizare a proiectelor în coor-
donare cu atingerea obiectivelor
din SIDU ºi a indicatorilor specifici
conþinuþi în documentaþiile tehnice

aprobate în contractul de finanþare.
Activitãþile aferente acestei etape
includ:
ü E4.1 Monitorizarea procesului

de achiziþii publice pentru realiza-
rea de lucrãri ºi servicii prevãzute în
contractul de finanþare;
ü E4.2 Urmãrirea implementãrii

lucrãrilor ºi a serviciilor contractate
conform graficului din planul de lu-
cru;
ü E4.3 Raportare periodicã, în

funcþie de proiect.
În cadrul acestor etape sunt iden-

tificate patru momente cheie pen-
tru evluare, descrise în Cap.VI.1.5.
Monitorizarea ºi evaluarea imple-
mentãrii SIDU.

- Etapa 5: Activitate transversalã

2017 - 2030 - finanþarea proiectelor
din alte surse decât programele
operaþionale:
ü E5.1 Stabilirea unui plan anual

de urmãrire a apelurilor de proiecte
aferente altor tipuri de finanþãri, în
afarã de programele operaþionale,
aplicarea la acestea, inclusiv imple-
mentarea ºi monitorizarea proiec-
telor declarate admise;
ü E5.2 Elaborarea unui plan anual

de investiþii care sã fie structurat
conform prioritãþilor din SIDU.

- Etapa 6: Revizuirea SIDU pentru
perioada 2023 - 2030 prin care sã
analizeze proiectele pe termen
lung, sã adapteze SIDU la noua pe-
rioadã de programare a Uniunii Eu-
ropene ºi sã continue portofoliul de
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Cele mai importante proiecte de infrastructurã cu finanþare externã, în curs
de execuþie sunt urmãtoarele:

NR. DENUMIRE PROIECT VALOARE TOTALÃ
( lei) SURSÃ FINANÞARE STADIU IMPLEMENTARE

1. l Modernizarea staþiilor de transport public l 12.787.700,38 Fonduri externe nerambursabile POR 2014-2020 / O.S. 4.1 În implementare

2. l Traseu pentru deplasãri nemotorizate Sud: Centru –
Aeroport l 17.703.592,30 Fonduri externe nerambursabile POR 2014-2020 / O.S. 4.1 În implementare

3.
l Coridor pentru deplasãri nemotorizate Parcul Cancicov -

Stadion - Bazin de Înot - Universitatea „Vasile
Alecsandri“ (Traseul tineretului ºi sportului)

l 30.715.064,36 Fonduri externe nerambursabile POR 2014-2020 / O.S. 4.1 În implementare

4. l Modernizare ºi reabilitare Creºa nr. 3 l 2.518.159,02 Fonduri externe nerambursabile POR 2014-2020 / O.S. 4.4 În implementare

5. l Modernizare ºi reabilitare Creºa nr. 9 l 1.843.235,08 Fonduri externe nerambursabile POR 2014-2020 / O.S. 4.4 În implementare

6.
l Crearea unei infrastructuri suport de incubare a

afacerilor - “Hub pentru tineret”Cinema Orizont
l 21.370.616,88 Fonduri externe nerambursabile POR 2014-2020 / O.S. 2.1B În implementare

7.
l Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor

ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau
l 11.753.821,52 Fonduri externe nerambursabile POR 2014-2020 / O.S. 8.1A ADMIS PRECONTRACTARE

8.
l Modernizarea sistemului de iluminat public din

Municipiul Bacãu
l 52.442.400,00 Fonduri rambursabile – imprumut B.E.R.D. În implementare

9.

l „Implementarea unei platforme informatice cu
componente back-office si front-office ca masurã de
simplificare administrativa ºi optimizare a furnizãrii
serviciilor pentru cetãþeni, la nivelul Municipiului
Bacau”, cod SIPOCA 571

l 2.814.717,57

Apel: POCA/350/2/2/1/ Introducerea de sisteme ºi
standarde comune în administraþia publicã localã ce
optimizeazã procesele orientate cãtre beneficiari în
concordanþã cu SCAP.

În curs de derulare,contractul de
finanþare cu o duratã de 27 luni
fiind semnat în data de
10.12.2018.

10.
l „Sprijinirea Municipiului Bacãu pentru asigurarea

managementului performanþei ºi calitãþii”, cod SIPOCA
96

l 213.443,54

Programul Operaþional Capacitate Administrativã
2014-2020, Axa Prioritarã 2 - Administraþie publicã ºi
sistem judiciar accesibile ºi transparente, Obiectiv Specific
2.1 - Introducerea de sisteme ºi standarde comune în
administraþia publicã ce optimizeazã procesele orientate
cãtre beneficiari în concordanþã cu SCAP

Finalizat 2019

11.
l Sistem integrat pentru managementul interacþiunii cu

cetãþenii ºi gestiunea incidentelor care afecteazã
domeniul public al Municipiului Bacãu

l 2.734.892,51 Finanþare Localã În implementare.

12
l Modernizarea  unei  mari  pãrþi  a reþelei de iluminat

stradal ºi eficienþã energeticã în oraºul Bacãu
l 52.442.400,00 Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare

(BERD), bugetul local

A fost încheiat Contractul de
credit nr. 69621 din
30.10.2018  între Municipiul
Bacãu ºi  Banca Europeanã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare
(BERD)
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proiecte.
Reporter: Care sunt domeniile

prioritare pentru municipalitate?
Primãria Bacãu: Pornind de la

analiza nevoilor cetãþenilor, pe
fiecare obiectiv strategic în parte
din cadrul SIDU s-a întocmit un
portofoliu de proiecte care va
contribui în implementare la
atingerea acestora.

În ceea ce priveºte proiectele de

infrastructurã derulate prin Progra-
mul Operaþional Regional, Axa 4,
Obiectivul specific 4.1 - "Reducerea
emisiilor de carbon in municipiile
resedinta de judet prin investitii ba-
zate pe planurile de mobilitate ur-
bana durabilã", conform SIDU, pro-
cesul de selectare a proiectelor fi-
nanþate (a fiºelor de proiecte) prin
intermediul AP 4, POR 2014-2020
s-a fãcut de cãtre Autoritatea Urba-

nã în urma analizei de conformitate
a fiºelor de proiecte urmãrind dacã
fiºele sunt completate, sunt asuma-
te prin semnãtura de elaborator ºi
de beneficiar, derivã din portofoliile
SIDU/PMUD, dacã valorile estimati-
ve ale bugetelor se încadreazã în li-
mitele minime ºi maxime pentru
fiecare O.S. în parte.

Numai fiºele de proiecte care au
fost conforme au fost luate în con-
siderare în sub-etapa urmãtoare.
Ideile de proiecte descrise în fiºe de
proiect au fost analizate ºi compa-
rate de membrii AU ºi selectate pe
cele care corespund strategiei, pro-
gramului ºi obiectivului specific în
cauzã. Ideile de proiecte selectate
au fost dezvoltate ulterior în cereri
de finanþare, care au fost depuse,
împreunã cu anexele solicitate, în
cea de-a doua etapã a procesului
de selecþie, conform ghidurilor spe-
cifice O.S. ale Axei prioritare 4.

Reporter: Ce probleme ºi ce ob-
stacole legislative întâmpinaþi în
activitatea dumneavoastrã?

Primãria Bacãu: Problemele
întâmpinate în accesarea fonduri-

lor europene sunt legate de perioa-
da îndelungatã de pregãtire a do-
cumentelor programatice la nivel
de autoritate finanþatoare, verifica-
rea ºi aprobarea cererilor de finan-
þare, derularea achiziþiilor publice,
insuficienþa personalului specializat
în accesarea fondurilor europene.

Reporter: Care ar fi alternativele
pentru soluþionarea acestora, în
opinia dumneavoastrã?

Primãria Bacãu: Alternative pen-
tru soluþionarea acestor probleme
sunt accelerarea procedurilor de
achiziþii publice, pregãtirea perso-
nalului cu atribuþii în derularea fon-
durilor europene, inclusiv cu parti-
ciparea la ºedinþe de pregãtire inte-
ractivã cu autoritãþile de manage-
ment, precum ºi comunicarea mai
eficientã cu autoritãþile de mana-
gement.

Reporter: Vã mulþumesc!

51

Proiectele de investiþii care vor demara în acest an, cu finanþare externã sunt:
NR. DENUMIRE PROIECT VALOARE

TOTALÃ ( lei) SURSÃ FINANÞARE STADIU IMPLEMENTARE

1. l Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor
de transport public local ºi a deplasãrilor cu bicicleta l 91.440.394,36 Fonduri externe nerambursabile POR

2014-2020 / O.S. 4.1 Precontractare

2. l Coridor pentru deplasãri nemotorizate Centru - Gara Bacãu - Cartier
CFR - Sala Polivalentã - CAEX/ Parc Industrial (CFR) l 12.155.939,60 Fonduri externe nerambursabile POR

2014-2020 / O.S. 4.1 Precontractare

3. l Traseu pentru biciclete - semicircular – Mioriþei l 5.408.894,99 Fonduri externe nerambursabile POR
2014-2020 / O.S. 4.1 În evaluare

4. l (Re)amenajarea strãzii Prieteniei din cartierul Mioriþa pe modelul
“zonã rezidenþialã”(“home-zone”) l 9.743.846,17 Fonduri externe nerambursabile POR

2014-2020 / O.S. 4.1 În evaluare

5. l Coridor pentru deplasãri nemotorizate: Centru – ªerbãneºti l 30.923.317,81 Fonduri externe nerambursabile POR
2014-2020 / O.S. 4.1 În evaluare

6. l Coridor pentru deplasãri nemotorizate pentru agrement: Centru -
Insula de agrement l 4.732.928,33 Fonduri externe nerambursabile POR

2014-2020 / O.S. 4.1 În evaluare

7. l Modernizare ºi reabilitare Creºa nr. 3 l 2.518.159,02 Fonduri externe nerambursabile POR
2014-2020 / O.S. 4.4 În implementare

8. l Modernizare ºi reabilitare Creºa nr. 9 l 1.843.235,08 Fonduri externe nerambursabile POR
2014-2020 / O.S. 4.4 În implementare

9. l Modernizare ºi reabilitare Colegiul Grigore Antipa l 5.837.969,47 Fonduri externe nerambursabile POR
2014-2020 / O.S. 4.5 ADMIS PRECONTRACTARE

10. l Modernizare ºi reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicaþii N.V.
Karpen l 8.281.163,22 Fonduri externe nerambursabile POR

2014-2020 / O.S. 4.5 În evaluare

11. l Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor - “Hub
pentru tineret”Cinema Orizont l 21.370.616,88 Fonduri externe nerambursabile POR

2014-2020 / O.S. 2.1B În implementare

12. l Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor ambulatoriului
Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau l 11.753.821,52 Fonduri externe nerambursabile POR

2014-2020 / O.S. 8.1A ADMIS PRECONTRACTARE

13 l Modernizarea  unei  mari  pãrþi  a reþelei de iluminat stradal ºi
eficienþã energeticã în oraºul Bacãu l 52.442.400,00 Banca Europeanã pentru Reconstrucþie

ºi Dezvoltare (BERD), fonduri locale
Credit Banca Europeanã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare (BERD)


