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Titlul proiectului:  „Strategy for sustainable development of Bacau County” 

Cod proiect: Ro 0059 

Finantator: Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 

Promotor: Consiliul Judetean Bacau, Directia Integrare Europeana 

Costul total estimat al proiectului: 304.700 Euro 

Durata de implementare a proiectului: 20 luni (septembrie 2009 - aprilie 2011). 

Scopul proiectului a fost de a elabora strategia integrata de dezvoltare economica si sociala a 
judetului Bacau, avand ca obiectiv general imbunatatirea eficientei administratiei locale. 
Obiectivul general al proiectului a constat in imbunatatirea eficientei administratiei publice 
locale. 

 Persoană de contact: Manager proiect – Gabriela POPA, telefon: 0234.537.200, int. 107  

 

 

Prezentarea Strategiei de dezvoltare economică durabilă a judeţului Bacău orizont 2010-2030” 

Strategia de dezvoltare economică durabilă reprezintă cadrul pentru o viziune pe termen lung asupra dezvoltării 
durabile, în care creşterea economică, coeziunea socială şi protecţia mediului merg mână în mână şi se sprijină 
reciproc. Strategia de dezvoltare economică durabilă a judeţului Bacău reprezintă un demers pe termen lung, 
un instrument care urmăreşte stabilirea într-o manieră unitară a principalele obiective de dezvoltare la nivel 
judeţean, acţiunile prioritare pentru atingerea acestora şi principalii actori şi rolurile acestora. 
 
Abordarea integrată a acestor aspecte va conduce la o mai bună coordonare a actorilor locali şi intervenţiilor 
acestora şi rezolvarea mai eficientă a problemelor de dezvoltare economico-sociale, Strategia de dezvoltare 
economică a judeţului Bacău, orizont 2010 – 2030, contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea socio-
economică viitoare a judeţului Bacău. Principalele probleme cu care se confruntă judeţul Bacău sunt 
reprezentate de către disparităţile de dezvoltare socio-economică dintre mediul urban-şi cel rural şi dintre 
partea estică a judeţului şi restul teritoriului, distribuţia teritorială a centrelor urbane, respectiv concentrarea 
acestora în zona centrală şi vestică precum şi declinul sectorului industrial care a afectat în mod grav anumite 
zone. Pe de altă parte, judeţul Bacău dispune de resurse naturale şi antropice variate şi bogate: soluri 
favorabile agriculturii, resurse hidrografice, izvoare de ape minerale şi terapeutice, resurse minerale 



(hidrocarburi, combustibili solizi, zăcăminte nemetalifere (sare gemă, săruri de potasiu), roci utile şi materiale de 
construcţii, fond forestier. 
 
Ţinând cont de aceste aspecte, dezvoltarea viitoare a judeţului se va baza pe valorificarea superioară 
resurselor locale (potenţial agricol, resurse turistice etc.), susţinerea, dezvoltarea şi afirmarea rolului de 
catalizator al dezvoltării socio-economice al centrelor urbane şi pe regenerarea zonelor industriale şi 
valorificarea tradiţiei în domeniu. Susţinerea activităţilor cu valoare adăugată mare, respectiv din domeniul 
cercetării, dezvoltării şi inovării va permite atragerea şi valorificarea resurselor umane înalt calificate şi 
afirmarea municipiului Bacău ca pol de competitivitate şi principalul centru de dezvoltare economică la nivel 
regional. 
 
Derularea procesului de elaborare a Strategiei 
 
Anterior implementării proiectului de realizarea a „Strategiei de dezvoltare economică durabilă a judeţului Bacău 
orizont 2010-2030” a fost realizat „Profilul economico-social al judeţului Bacău - radiografie a nivelului de 
dezvoltare economică şi socială” 
 
Metodologia de elaborare a „Strategiei de dezvoltare economică durabilă a judeţului Bacău” a presupus 
parcurgerea următoarelor faze/etape distincte: 

• Fundamentare 
o Definirea misiunii/mandatului  
o Stabilirea viziunii 
o Declararea/revizuirea valorilor 

• Analiză 
o Analiza factorilor interesaţi  
o Analiza externă (PESTLE şi SWOT)  
o Analiza internă (SWOT) 

• Decizie 
o Priorităţi şi direcţii strategice  
o Obiective strategice şi operaţionale  
o Plan de evaluare şi control  

 
 
 
VIZIUNEA “STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ DURABILĂ A JUDEŢULUI BACĂU ORIZONT 
2010-2030” 
 
Economia judetului Bacău va fi una dezvoltată, echilibrată din punct de vedere sectorial şi teritorial, 
bazată pe valorificarea superioară a resurselor locale şi pe respectarea mediului înconjurător 

 
OBIECTIVE STRATEGICE: 

 
1. Municipiul Bacău se va afirma ca centru de competitivitate la nivel regional şi naţional, principalul pol de 

dezvoltare economică la nivelul Regiunii Nord-Est; 
2. Sectorul industrial va reprezenta principalul motor al dezvoltării socio-economice al judeţului, bazându-

se pe regenerarea zonelor industriale şi valorificarea tradiţiei in domeniu; 
3. Zonele urbane ale judeţului (Bacău-Buhuşi, Moineşti-Comăneşti-Dărmăneşti, Oneşti) îşi vor afirma rolul 

de catalizator al dezvoltării socio-economice la nivel zonal; 
4. Zona estică a judeţului va cunoaşte o dezvoltare socio economică importantă, bazată pe dezvoltarea 

activităţilor agricole şi a industriei de prelucrare a produselor agricole; 
5. Turismul (agroturismul) va constitui una dintre ramurile importante ale economiei judeţene, în special 

datorită valorificării superioare a resurselor turistice din zona de munte şi deal; 
6. Judeţul Bacău va oferi locuitorilor condiţii de trai bune şi perspective de dezvoltare profesioanală 



MISIUNE: 
REVITALIZAREA ECONOMICĂ A JUDEŢULUI BACĂU 

OBIECTIVE GENERALE: 
A) Dezvoltare economică echilibrată 
B) Îmbunătăţirea competitivităţii mediului economic 
C) Crearea condiţiilor necesare dezvoltării economice durabile 
D) Îmbunătăţirea nivelului de trai 

OBIECTIVE SPECIFICE: 
OS.1. Consolidarea mediului de afaceri judeţean  
OS.2. Dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale 

OS.3. Creşterea volumului investițiilor străine şi autohtone 

OS.4. Creşterea competitivităţii economice 
OS.5. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei  
OS.6. Asigurarea infrastructurii necesare dezvoltării economice a judeţului  
OS.7. Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă 
OS.8. Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale  
OS.9. Dezvoltarea urbană durabilă 
O.10. Dezvoltarea infrastructurii şi creşterea calităţii serviciilor publice în mediul rural 
OS.11. Protecţia mediului 

LISTA MĂSURILOR 
 
OS.1. Consolidarea mediului de afaceri judeţean 

M1.1. Crearea de noi întreprinderi, îmbunătăţirea şanselor de supravieţuire şi susţinerea dezvoltării 
IMM-urilor 
M1.2. Revitalizarea şi reconversia zonelor industriale; 
M1.3. Dezvoltarea şi promovarea sectorului turistic; 
M1.4. Diversificarea economiei rurale; 

 
OS.2. Dezvoltarea agriculturii şi a zonelor rurale 

M2.1. Susţinerea/promovarea asocierii în domeniul agricol 
M2.2. Utilizarea eficientă a resurselor piscicole; 
M2.3. Promovarea utilizării metodelor moderne în domeniul agriculturii; 

 
OS.3. Creşterea volumului investiţiilor străine şi autohtone 

M3.1. Creşterea volumului investiţiilor străine şi autohtone la nivelul judeţului Bacău; 
 
OS.4. Creşterea competitivităţii economice 

M4.1. Susţinerea activităţilor de CDI şi promovarea, difuzarea rezultatelor obţinute; 
M4.2. Susţinerea producătorilor locali în vederea fructificării oportunităţilor de pe piaţa globală;  
M4.3. Susţinerea structurilor de sprijin a afacerilor regionale; 

 
OS.5. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 

M5.1. Promovarea utilizării şi adoptării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor ca soluţie pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri; 
M5.2. Susţinerea dezvoltării infrastructurii IT&C judeţene (zone rurale, micile oraşe); 

 
OS.6. Asigurarea infrastructurii necesare dezvoltării economice a judeţului 

M6.1. Creşterea accesibilităţii judeţului Bacău; 
M6.2. Dezvoltarea infrastructurii de utilităţi industriale; 



M6.3. Dezvoltarea infrastructurii necesare valorificării superioare a resurselor; 
 
OS.7. Creşterea calificării forţei de muncă şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei 

M7.1. Asigurarea echilibrului dintre cerere şi ofertă pe piaţa forţei de muncă; 
M7.2. Creşterea capabilităţilor de identificare şi fructificare a oportunităţilor de piaţa forţei de muncă; 
M7.3. Creşterea accesibilităţii serviciilor de consiliere profesională şi training; 

 
OS.8. Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale 

M8.1. Eficientizarea activităţii APL; 
M8.2. Dezvoltarea resurselor umane la nivelul APL (training şi formare profesională continuă); 
M8.3. Creşterea capacităţii APL în dezvoltarea şi implementarea de proiecte; 
M8.4. Îmbunătăţirea colaborării dintre APL şi comunităţile locale; 

 
OS.9. Dezvoltarea urbană durabilă 

M9.1. Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii urbane; 
M9.2. Stabilirea regulilor judeţene de urbanism; 
M9.3. Îmbunătăţirea serviciilor publice; 
M9.4. Creşterea rolului centrelor urbane ca poli de dezvoltare zonali; 

 
OS.10. Dezvoltarea infrastructurii şi creşterea calităţii serviciilor publice în mediul rural 

M10.1. Creşterea accesibilităţii zonelor rurale; 
M10.2. Creşterea gradului de acoperire cu utilităţi de bază în mediul rural; 
M10.3. Creşterea calităţii serviciilor de educaţie şi medicale în mediul rural; 

 
OS.11. Protecţia mediului 

M11.1. Promovarea şi susţinerea utilizării surselor de energie nepoluante, regenerabile; 
M11.2. Lucrări hidroameliorative şi de îmbunătăţiri funciare; 
M11.3. Îmbunătăţirea condiţiilor zonelor naturale; 
M11.4. Îmbunătăţirea sistemelor de management a deşeurilor; 
M11.5. Îmbunătţirea managementul riscurilor naturale; 
M11.6. Promovarea unui comportament responsabil faţă de mediu; 
 

Monitorizarea strategiei 
 
Monitorizarea presupune colectarea şi raportarea unui set de informaţii referitoare la desfăşurarea proiectelor şi 
compararea cu rezultatele estimate, în scopul îmbunătăţirii eficienţei şi reorientării acţiunilor, atunci când este 
necesar. 
Activitatea de monitorizare a Strategiei are un caracter sistematic şi include elaborarea în baza indicatorilor 
de monitorizare a rapoartelor anuale de progres şi a raportului final de evaluare după ultima etapă de 
implementare. 
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