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PREZENTAREA PROBLEMEI 
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“Lipsa oportunităților de organizarea a unor 
manifestări sportive și artistice de 
amploare pentru copii, adolescenți și 

publicul larg în municipiul Bacău” 
 
Această problemă pune în prim plan lipsa organizării 
activităților artistice și sportive cu public numeros 
pe Stadionul Municipal Bacău, ceea ce duce la lipsa 
participării adolescenților și tinerilor la activități 
sportive și artistice de mare amploare, cu public și 
participare directă a sportivilor în număr mare. 
Astfel de activități permit valorizarea copiilor și a 
tinerilor în cadrul comunității, creșterea 
prestigiului acesteia și consolidarea identității 
comunității și a rolului tinerilor în cadrul acesteia. 



Cauze 
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★Administrația locală din Bacău nu oferă 
suficientă atenție reabilitării Stadionului 
Municipal Bacău, obiectiv sportiv, cultural 
emblematic pentru Municipiul Bacău, aflat 
într-o stare avansată de degradare, care 
ar permite organizarea acestui tip de 
activități; 

★Lipsa finanțărilor în acest domeniu;  
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  Instituții publice care se 
ocupă cu acest domeniu: 

 ★  Instituția publică responsabilă cu rezolvarea acestei 
probleme este Primăria Bacău; 
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   Prima soluție: 
Reabilitarea stadionului Municipiului Bacău cu fonduri europene 
  Avantaje: 
Soluția ar acoperi nevoile bugetare pentru un proiect de o 
amploare așa de mare. 
Calendarul proiectelor europene ar impune implementarea 
relativ rapidă a soluției 
 

 Dezavantaje:  
Posibilitatea ca această propunere să nu poată fi susținută de 
UAT Bacău 
   

Soluții posibile analizate 
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Soluții posibile analizate 
   A doua soluție: 
Activități de voluntariat din partea cetățenilor care 
să asigure întreținerea stadionului 
  Avantaje: 
Implicarea cetățenilor într-o activitate utilă 
pentru comunitate , dezvoltarea spiritului civic; 
Necesită fonduri reduse 

  Dezavantaje:  
Nu se poate aplica la stadiul actual de degradare a 
obiectivului 
Soluția permite întreținerea după reabilitare, 
aceasta necesitând fonduri mari, fiind o lucrare 
de anvergură 
Lipsa unei structuri organizatorice care să 
coordoneze activitatea voluntarilor 
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Soluții posibile analizate 

  A treia soluție: 
Închirierea spațiilor comerciale din incinta 
stadionului și investirea banilor în reabilitare 
   Avantaje:  
Spațiile comerciale au mai fost închiriate în anii 
trecuți, existând interes comercial pentru 
această zonă 
S-ar demara strângerea fondurilor necesare 
investiției 
  Dezavantaje:  
Atracția economică a obiectivului a scăzut pe 
măsură ce s-a accentuat degradarea 
 



Politica publică propusă 
   Reabilitarea stadionului municipal Bacău prin 
accesarea de fonduri europene 
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Politica publică propusă 
 Avantaje 
 ★ S-ar deschide posibilitatea organizării unor evenimente 
sportive și artistice de amploare, în care ar fi implicați tinerii; 
Ar crește valoarea economică, sportivă a municipiului Bacău 
S-ar reabilita un obiectiv emblematic al comunității, parte din istoria 
acesteia 

 Dezavantaje 
 ★ Soluția depinde exclusiv de implicarea Primăriei Bacău în 
acest proiect, starea deplorabilă în care a ajuns stadionului fiind 
efectul dezinteresului autorităților locale, acumulat de ani de zile 
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Politica publică propusă 
 Concluzii: 
   Reabilitarea stadionului din Bacău este o necesitate 
recunoscută de întreaga comunitate locală. 
 

  Problema studiată de noi, soluția propusă, precum și 
doleanțele formulate respectă cadrul legal, drepturile 
și libertățile fundamentale așa cum sunt prevăzute în 
Declarația privind Drepturile Omului precum și în 
Constituția României. 
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Planul de acțiune 

Ne-am informat cu privire la starea stadionului din 
Bacău, am fost la fața locului și am făcut 
fotografii.  
 
Am studiat site-ul Primăriei Bacău. 
 
Am intervievat persoane care lucrează în aparatul 
de specialitate al Primăriei Bacău. 
 
Am aplicat un chestionar unor cetățeni ai 
municipiului Bacău în legătură cu acest obiectiv. 
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Petiția finală 
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O parte din petitia finala. 



Petiție-Răspuns 
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CONCLUZII 
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   Vom urmări modul în care acest obiectiv este 
vizat pentru reabilitare de Primăria Bacău. 
 Considerăm că reabilitarea Stadionului Municipal 
Bacău este o investiție importantă a Primăriei 
Bacău, dar că întârzierea rezolvării acestei 
probleme va accentua starea de degradare și va 
lipsi comunitatea locală de un element de 
identitate care o definește.  



Vă Mulțumim pentru atenția 
OFERITĂ și timpul acordat! 


