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Consolidarea cercetarii, dezvoltarii 

tehnologice si inovarii 

Imbunatatirea accesului si a 

utilizarii si cresterii calitatii TIC 

Imbunatatirea 

compatitivitatii IMM-urilor 
Consolidarea cercetarii, 

dezvoltarii tehnologice si inovarii 

Imbunatatirea compatitivitatii IMM-urilor, 

sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii 

scazute de carbon in toate sectoarele 

Promovarea adaptarii la schimbarile 

climatice, a prevenirii si gestionarii 

riscurilor 

Protectia mediului si promovarea 

utilizarii eficiente a resurselor 

Promovarea sistemelor de transport durabile 

si eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor retelelor majore 

Promovarea ocuparii fortei de 

munca si sprijinirea mobilitatii 

fortei de munca 

Promovarea incluziunii sociale si 

combaterea saraciei 

Investitii in educatie, competente 

si invatarea pe tot parcursul vietii 

Consolidarea capacitatii 

institutionale si a unei 

administratii publice eficiente 

Crestere inteligenta 

Crestere inclusiva 

Crestere sustenabila 
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Structura procesului de elaborare a 
strategiei 

 

 Etapa preliminară: Inițierea procesului de elaborare a 

STRATEGIEI 

 

 Etapa A: Analiza și diagnosticarea stării actuale de 

dezvoltare socio-economică a județului Bacău 

 

 Etapa B: Elaborarea STRATEGIEI și a mecanismelor de 

monitorizare 
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Inițierea procesului 

• Consultarea cu Autoritatea Contractantă privind modul de lucru şi conţinutul 
STRATEGIEI, pentru identificarea și discutarea unor aspecte operaționale 

 

• Discutarea surselor de informare ce vor fi folosite și a celor pe care Autoritatea 
Contractantă la pune la dispoziție. Centralizarea și parcurgerea documentelor 
existente – la nivel local, regional, național și a documentelor UE 

 

• Identificarea factorilor de decizie locali ce urmează a fi implicați pe parcursul 
elaborării STRATEGIEI 

 

• Discuții pe baza tipului de formulare/ chestionare și a ghidurilor de interviu 
pentru consultarea stakeholderilor și altor actori locali  

 

• Planificarea întâlnirilor, a tipului de consultare (mese rotunde, ateliere de lucru, 
forum de dezbatere) 
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Conținut Document 1 
Actualizare profil monografic al Județului Bacău – radiografie a 

situației economico-sociale 

 Secţiunea 1.: Elemente semnificative privind teritoriul și locuitorii 
Definirea amplasării și rețeaua de localități 
Localizare, caracteristici naturale, scurt istoric 
Profilul spațial și funcțional  
Demografie și migrație 
  
 Secțiunea 2.: Economia județului Bacău  
Sectoare economice cu rol important în dezvoltarea economică a județului  
Piața de muncă și resursa umană  
Cercetare, dezvoltare, inovare, Infrastructură și servicii suport pentru afaceri și inovare 
  
Secțiunea 3.: Conectivitate teritorială 
Conectarea la TEN-T și proiecte din Masterplanul General de Transport 
Rețeaua de drumuri județene și locale, Accesibilitate rutieră, aeriană și feroviară 
Transport public/privat, Forme de transport intermodal 
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Conținut Document 1 
Actualizare profil monografic al Județului Bacău – radiografie a 

situației economico-sociale 

 Secțiunea 4.: Utilități publice  

Alimentare cu apă potabilă, Rețeaua de canalizare 

Rețeaua de distribuție a gazelor naturale,  

Rețeaua de alimentare cu energie electrică și termică, Iluminatul public 

Telecomunicații 

  

Secțiunea 5.: Servicii publice de interes general 

Fondul de locuințe  

Infrastructura de educatie și servicii de educație 

Infrastructura de sănătate și servicii medicale 

Infrastructura de asistență socială și servicii sociale 

  

Secțiunea 6.: Mediu și biodiversitatea 

Caracterizarea patrimoniului natural, Rezervații naturale și arii protejate 

Calitatea factorilor de mediu și poluarea (aer, apă și sol) 

Managementul deșeurilor 
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Conținut Document 1 
Actualizare profil monografic al Județului Bacău – radiografie a 

situației economico-sociale 

 Secțiunea 7.: Turism, cultură și culte 

Industria de turism – produse și infrastructură, Analiza cererii de produse și servicii 
turistice 

Zone protejate și monumente istorice, Infrastructura culturală, Evenimente și 
activități culturale 

Culte 

Sport și agrement 

  

Secțiunea 8.: Probleme și disparități 

Actualizarea/identificarea problemelor/disparităților de dezvoltare  

Gruparea pe profil teritorial urban și rural: 

Funcționalitate economică, Funcționalitate socială; sănătate; educație și cultură, 
Funcționalitate spațială.  
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Conținut Document 1 
Actualizare profil monografic al Județului Bacău – radiografie a 

situației economico-sociale 

   

Secțiunea 9.: Tendințe de dezvoltare 

Identificarea tendințelor de dezvoltare sectoriale și teritoriale 

Analiza tendințelor pe următoarele funcționalități, prezentate pe profil teritorial 
urban și rural: 

Funcționalitate economică, Funcționalitate socială; sănătate; educație și cultură, 
Funcționalitate spațială.  

  

Secțiunea 10.: Analiza SWOT 

Puncte tari  

Puncte slabe 

Oportunități 

Pericole 
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Conținut Document 2: Strategia de dezvoltare durabilă a județului 
Bacău în orizontul de timp 2009-20121 – versiunea 2016”  

 Secțiunea 1: Sinteza rezultatelor analizei 

 

Secțiunea 2: Viziune și obiective strategice și specifice 

Viziunea de dezvoltare a județului Bacău 

Obiective de dezvoltare strategică  

Obiective de dezvoltare specifică (obiective SMART) 

  

Secțiunea 3: Formularea politicilor și programelor de dezvoltare  

Politici/programe de promovare a parteneriatului teritorial urban-rural 

Politici/programe privind migrațiea populației 

Politici/programe de creșterea a competitivității economice a județului 

Politici/programe de conectivitate teritorială (accesibilitate și mobilitate) 

Politici/programe de creștere a calității vieții (domeniul public, locuințe, utilități și 
servicii publice) 

Politici/programe de conservare a biodiversității și de reducere a poluării 

Politici/programe de dezvoltare și promovare ale valorilor culturale, de cult 
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Conținut Document 2: Strategia de dezvoltare durabilă a județului 
Bacău în orizontul de timp 2009-20121 – versiunea 2016”  

Secțiunea 4: Portofoliu de proiecte și Planul de Acțiune  

portofoliul de proiecte coordonat cu programele prezentate în Sectiunea 3 

responsabilitatea formulării și implementării proiectelor 

maturitatea proiectelor, sursa de finanțare 

perioada de implementare 

fișele proiectelor prioritare, hărți pentru vizualizarea localizării proiectelor 

 

Secțiunea 5: Implementarea, monitorizarea și controlul implementării proiectelor 

Schema organizațională și responsabilități  

Indicatori de monitorizare a implementării proiectelor, Mecanismul de evaluare 

  

Secțiunea 6: Monitorizarea și evaluarea strategiei 

Schema organizațională și responsabilități  

Indicatori de monitorizare a implementării strategiei, Mecanismul de evaluare 

Descrierea procesului de consultare publică și a documentelor relevante  
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GRAFIC IMPLEMENTARE PROIECT – ETAPA A 
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Etapa A. Elaborarea analizei multicriteriale, probleme și disparități și analiza SWOT 

perioada 1 2 3 4 5 6 

Identificarea datelor statistice si studiilor/documentelor relevante 
pentru elaborarea actualizarea profilului monografic al Județului 
Bacău-Radiografia situației existente privind:  

Elementele specifice privind teritoriul și locuitorii 
Economia județului Bacău 
Conectivitatea teritoriului 
Utilități publice, Servicii publice de interes general 
Mediu și biodiversitatea 
Turism, cultură și culte  

            

Analiza problemelor/disparităților cu care se confruntă U.A.T-urile   
  

            

Realizarea diagnosticului teritorial și identificarea tendințelor de 
dezvoltare a județului 

            

Analiza SWOT - analiza integrată a rezultatelor obținute prin 
diagnosticarea situației existente și a tendințelor dezvoltării 

            

Consultarea factorilor de decizie asupra rezultatelor analizei 
diagnostic și a tendințelor de dezvoltare 

            

Predare etapa A (Document 1)       x     



GRAFIC IMPLEMENTARE PROIECT – ETAPA B 
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Etapa B: Elaborarea Strategiei și a mecanismelor de monitorizare 

perioada 1 2 3 4 5 6 
Prezentarea viziunii de dezvoltare și identificarea obiectivelor 
strategice  

            

Prezentarea obiectivelor-cheie specifice, măsurabile, realizabile, 
realiste și limitate în timp (SMART),  
Prezentarea modului în care activitățile sunt legate de programele 
operationale pentru perioada 2014-2020   

            

Consultarea factorilor de decizie asupra viziunii și obiectivelor de 
dezvoltare  

            

Formularea pachetelor de politici sectoriale și teritoriale             

Stabilirea programelor de dezvoltare sectoriale și teritoriale             

Elaborarea portofoliului de proiecte, prezentarea surselor de finanțare 
Redactarea fișelor proiectelor prioritare 
Realizarea unui plan de acțiune, cu activitățile, resursele  necesare 
pentru a implementa strategia, și a responsabilităților  
Hărți cu localizarea proiectelor individuale din portofoliul strategiei  

            

Consultarea factorilor de decizie asupra portofoliului de proiecte              

Descrierea contextului organizațional – rolurile și responsabilitățile în 
implementarea Strategiei 
Definirea indicatorilor relevanti pentru a monitoriza implementarea 
proiectelor  și a Definirea mecanismului de monitorizare și evaluare a 
strategiei, a indicatorilor și termenelor  
Descrierea procesului de consultare publică 

            

1. Predare Etapa B finală (Document 2)           x 


