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Secțiunea 9 
Tendințe de dezvoltare 
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9.1 Context județean 
 
Analiza diagnostic relevă un potențial economic existent care nu este încă pe deplin exploatat. 
Tendințele de dezvoltare ale județului se bazează pe rezultatul combinat al unor factori 
interconectați, precum poziția geografică, infrastructura de transport, specializarea și productivitatea 
unor activități economice menționate în Secțiunea 8, capitalul fizic existent și capacitatea de inovare. 
Tendițele dezvoltării, cu aport în creșterea economică, sunt identificate pe următoarelor categorii: 
 
1. Aspecte teritoriale: Coeziunea teritorială se va realiza prin contribuția dezvoltării policentrice și 
consolidarea relațiilor urban-rural. Dezvoltarea județului se va petrece mai pronunțat în zonele 
urbane și în zonele de influență ale acestora. In mod special se așteptă de la municipiul Bacău o 
creștere economică favorizată de poziționarea sa la intersecția axei de transport București-Suceava și 
Brașov-Vaslui, cu mențiunea existenței aeroportului internațional. Dezvoltarea nodului intermodal 
Bacău, a unui centru logistic, susținute de dezvoltarea infrastructurii de cercetare și sprijinire a 
afacerilor, sunt principalele rezultate ce pot fi evaluate la sfârșitul programării 2014-2020. 
 
2. Aspecte financiare: Capacitatea existentă de finanțare a UAT-urilor trebuie să susțină atingerea 
unui grad de absorbție a fondurile nerambursabile în proporție de cel puțin 85%. 
 
3. Aspecte privind piața de muncă: Sunt considerate acțiunile de atragere, dar și de formare a 
resursei umane în sectorul productiv, cel de cercetare (domeniul agricol) și în construcții, prin crearea 
de locuri de muncă directe, investiții ce vor fi realizate pentru reabilitarea capitalului construit. 
 
4. Aspecte privind valorificarea patrimoniului existent: Dezvoltarea economică urbană și, în special, a 
zonelor rurale limitrofe acestora, se poate realiza prin mobilizarea propriilor bunuri mobile și imobile, 
precum și prin valorificarea de resurse existente pentru creșterea capitalului UAT-urilor.  
 
Tendințele de dezvoltare ale județului pe orizontul de timp 2021 sunt prezentate în conformitate cu 
domeniile identificate anterior, ce concură la creșterea calității vieții pentru rezidenți, la creșterea 
climatului economic al județului și la dezvoltarea turistică a acestuia.  
 
9.2. Tendințe care răspund nevoilor rezidenților 

Domeniul Tendințe  
1. Acces la locuri de muncă: locuri 
de muncă, educație, acces la piețe, 
capital, șanse egale 

 

Tendință de specializare și pregătire pentru specializarea forței de muncă, 
urmărind schimbările din piața de muncă. De continuat dezvoltarea 
formelor de parteneriat/cooperare cu firme aflate în faze de extindere a 
afacerilor proprii și sunt în căutare de noi amplasamente. 

2. Infrastructura: locuințe, utilități 
publice, servicii de interes general, 
eficiență energetică, protecția 
mediului  

 Tendință de reabilitare și mai puțin de extindere a rețelelor de utilități, 
explicată prin costurile ridicate de operare și întreținere a acestora. 
Tendință de creștere a intervențiilor în domeniul eficienței energetice și 
de producere a energiei verzi/alternative în zonele rurale. Continuarea 
măsurilor de protecție și conservare a valorilor naturale. 

3. Conectivitate: rețele de drumuri, 
cale ferată, aeroporturi, porturi, 
intermodalitate 

 Tendință generală de creștere a conectivității pe întreg teritoriul 
județului, prin investiții de reabilitare/modernizare a infrastructurii de 
drumuri, cu precădere în zonele urbane și a celor rurale aflate în zona de 
influență a centrelor urbane. 

4. Bună guvernare: eficiență, 
transparență, comunicare, 
implicarea publicului, protecția 
cetățenilor și a proprietățiilor  

 Tendință de dezvoltare a metodelor și tehnicilor de comunicare cu 
cetățenii rezidenți și din diasporă. O atenție mai mare va fi dată 
profesionalizării modurilor active de atragere de investiții și investitori, și 
de implicare a guvernului în proiectarea/finanțarea de programe suport 
dezvoltării economice locale. Creșterea rolului TIC în comunicare. 
Realizarea de politici de terenuri pentru domeniului 1. 

5. Calitatea vieții: forme de 
recreere, infrastructură sport, 
infrastructură culturală, 
evenimente culturale, design&stil 

 Tendința de continuare a evenimentelor cu caracter tradițional, cu o 
menținere a caracterului ad-hoc al noilor evenimente în funcție de 
organizator. Creșterea nesemnificativă și neuniform distribuită pe 
teritoriul județului. 
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9.3.  Tendințe care răspund nevoilor firmelor 
Domeniul Tendințe  

1. Forță de muncă calificată:  
productivitate și creativitate bazată 
pe capabilitatea resursei umane de 
a proiecta/produce bunuri/servicii 
cu valore adăugată/generare de 
lanțuri de producție 

 Efectul migrației a limitat din punct de vedere cantitativ numărul 
persoanelor active. Tendința în consecință este mai mult de ordin 
calitativ, urmărind ridicarea gradului de calificare a forței de muncă 
active existente în sectorul agricol și productiv.  

2. Teren echipat edilitar/servicii: 
plan de folosire a terenului, 
echipare edilitară și servicii publice 
de interes general, educație și 
sănătate în mod special la care se 
adaugă resursele naturale 

 Tendințe de valorificare prin investiții a terenurile urbane și rurale libere 
sau cu construcții abandonate, echipate edilitar și aflate în zone cu 
accesibilitate ridicată, favorizată de existența în special a nodului 
intermodal Bacău. Imbunătățirea serviciilor medicale și de educație 
școlară în scopul creșterii atractivității zonelor urbane pentru personalul 
firmelor care decid să se stabilească în județul Bacău. 

3. Conectivitate: accesul la forță de 
muncă, piețe interne/regionale și 
internaționale, precum și la rețele 
de transport rutier/feroviar/aerian, 
energie și TIC 

 Tendință de creștere a conectivității pe întreg teritoriul județului, prin 
investiții de reabilitare/modernizare a infrastructurii de drumuri, cu 
precădere în zonele urbane și în cele rurale aflate în zona de influență a 
centrelor urbane. Dezvoltarea nodurilor intermodale existente. Creșterea 
folosirii bicicletei în zone /trasee turistice. 

4. Bună guvernare: politici 
economice, impozite locale, 
infrastructura bună și sigură 
pentru afaceri, informații din 
pagina web a administrației, 
protecția cetățenilor și a 
proprietăților 

 Tendințe de proiectare și folosire de forme de comunicare pentru 
atragerea capitalului și a resurselor umane, inclusiv cele din diaspora. 
Realizarea unei noi generații de planuri urbanistice capabile să genereze 
prin politici de terenuri viabile, dezvoltarea economică locală. Dezvoltarea 
parteneriatului teritorial și a noilor relații urban-rural pentru creșterea 
masei demografice și economice a teritoriului sau a unor zone din 
teritoriul județului Bacău. 

5. Calitatea vieții: atractivitatea 
localitățiilor, viață culturală, 
condiții de recreere, existența 
asociațiilor de afaceri 

 Continuarea activităților de promovare prin expoziții și târguri a 
economiei județului, produse și servicii. Coordnarea activităților de 
promovare a economiei cu cele culturale. Consolidarea formelor 
asociative ale antreprenorilor. 

 
9.4.. Tendințe care răspund nevoilor turiștilor 

Domeniul Tendințe  
1. Atracții: situri/monumente 
istorice, patrimoniu natural și 
cultural, evenimente culturale, 
evenimente sportive 

 Tendință de îmbunătățire a stării fizice a patrimoniului. Continuarea 
evenimentelor cu caracter tradițional, cu o menținere a caracterului ad-
hoc al noilor evenimente în funcție de organizator. Creșterea 
nesemnificativă și neuniform distribuită pe teritoriul județului. 

2. Informații: forme simple și cu un 
bun design pentru transmiterea 
către cei interesați a informațiilor 
turistice 

 Tendințe de profesionalizare a metodelor și tehnicilor de informare și 
comunicare cu turiști într-o nouă paradigmă: atenție asupra 
caracteristicilor tipului de turist – “nu vindem servicii turistice, ci 
cumpărăm interesul turistului”. 

3. Conectivitatea:  acces ușor la 
infrastructura de transport (locală-
națională) 

 Tendințe în continuare de îmbunătățire a rețelei de drumuri județene și 
locale pentru asigurarea accesibilității la obiective de patrimoniu cultural 
și natural, dar și de folosire de forme non-convenționale de transport. 

4. Infrastructura de cazare: 
Infrastructura hotelieră susținută 
de facilități turistice, servicii și 
produse ale sectorului HoReCa 

 Tendințe de adaptare a designului spațiilor de cazare la tipul de turim 
practicat, precum și de realizare de spații polivalente pentru activități cu 
caracter expozițional, conferințe etc. Creștere a serviciilor medicale în 
zone sau în apropierea zonelor turistice. 

5. Calitatea serviciilor: calitatea 
infrastructurii publice, transport 
public de calitate, mediu 
urban/rural sigur, servicii private 
accesibile 

 Tendințe de îmbunătățire a transportului local și regional, cu o creștere a 
ponderii modurilor de transport nepoluante. Tendințe de asigurare cu 
personal calificat, individual sau firme, în diversele domenii ce susțin 
dezvoltarea turismului. 

 
9.5. Tendințe de dezvoltare cu valoare adăugată în context regional 
Dezvoltarea județului se petrece într-un context mai larg din punct de vedere teritorial și socio-
economic. Coordonarea cu tendințele de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Regională Nord-Est este 
vitală pentru atingerea unui grad ridicat de creștere economică și coeziune socială și teritorială. 
Principalele direcții de dezvoltare sunt clasificate după cum urmează: 
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A. Intervenții necesare obținerii unei dezvoltări durabile: 
 
a). Accesibilitate/mobilitate 

 Dezvoltarea aeroportului George Enescu 
 Realizarea terminalului intermodal Bacău 
 Modernizarea rețelei feroviare TEN-T și TEN-T extinsă în conformitate cu masterplanul de 

transport pe direcția Bacău –Roman și Bacău-Focșani 
 Realizarea autostrăzii Bacău-Brașov, Bacău-Roman și a drumurilor exprese Bacău-Piatra 

Neamț și Bacău-Focșani 
 Drum transRegio Bacău-Vaslui 
 Ocolitoarea Bacău 
 Drumuri județene prioritare DJ 241/241A și DJ 252 
 Creșterea accesibilității rutiere către zonele rurale din estul județului pentru îmbunătățirea 

serviciilor publice de interes general 
 
b). Protecția mediului și folosirea resurselor în mod durabil 

 Protejarea ariei Buhuși-Bacău-Berești (lacul de acumulare) 
 Folosirea energiei din surse regenerabile (fotovoltaic, eolian, cogenerare) în UAT din zona 

metropolitană Bacău cu extindere către Filipești-Traian precum și în zonele urbane Onești și 
Comănești și în ariile rurale Horgești-Racăciuni-Pâncești 

 Decontaminarea siturilor poluate 
 
B. Creșterea inteligentă 

 Dezvoltarea centrelor inovare și transfer tehnologic coroborate cu dezvoltarea infrastructurii 
TIC 

 Dezvoltarea urbană integrată (domeniul public, economie și social) 
 Creșterea competitivității firmelor din turism susținute de infrastructură și măsuri de 

promovare 
 
C. Incluziune socială 

 Reducerea abandonului școlar 
 Dezvoltarea formării continue 

 
 


