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- SINTEZĂ - 
 

 Acest raport prezintă sinteza activităţilor desfăşurate în anul 2010, 

activităţi aflate în strânsă corelaţie cu obiectivele  Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Bacău respectiv: 

- asigurarea unui management performant al serviciilor publice de interes 

judeţean; 

- continuarea atragerii de fonduri nerambursabile; 

- creşterea capacităţii de planificare şi îmbunătăţire a managementului, a 

resurselor umane, materiale, bugetare; 

- îmbunătăţirea sistemului de gestiune a actului administrativ; 

- dezvoltarea unei relaţii de colaborare între consiliul judeţean şi entităţi cu 

potenţial în dezvoltarea judeţului Bacău. 

Ca ţară a Uniunii Europene, suntem conştienţi că eforturile noastre trebuie 

să fie mai consistente şi mai eficiente, pentru ca integrarea reală în spaţiul 

valorilor şi cerinţelor europene să aibă loc.  

De aceea, Consiliul Judeţean, cu sprijinul tuturor consilierilor, indiferent de 

apartenenţa politică trebuie să acţioneze pentru punerea în aplicare a strategiilor, 

pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice cu impact direct asupra 

cetăţeanului. 

Consiliul Judeţean urmăreşte permanent creşterea calităţii vieţii tuturor 

băcăuanilor. Administraţia publică judeţeană a acţionat în anul 2010 pentru 

îndeplinirea obiectivelor stabilite prin hotărârile adoptate în şedinţele ordinare şi 

extraordinare. 

Aduc, acum şi aici, mulţumiri tuturor consilierilor judeţeni, vicepreşedinţilor, 

comisiilor de specialitate şi, nu în ultimul rând aparatului de specialitate, pentru 

eforturile făcute în anul 2010. 
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Principalele acţiuni ale Consiliului Judeţean Bacău în 2010: 
 

- Finalizarea Master Planului „Sistem Integrat de Management al 
Deşeurilor Solide în judeţul Bacău” şi a Listei de investiţii prioritare pentru 
sectorul deşeuri: Aprobarea Studiului de fezabilitate şi pregătirea Aplicaţiei 
in vederea depunerii spre finanţare la Ministerul Mediului si Pădurilor 

 
- Finalizarea Master Planului „Apă uzată şi apă” pentru judeţul Bacău: 

Aprobarea Studiului de fezabilitate şi pregătirea Aplicaţiei in vederea 
depunerii spre finanţare la Ministerul Mediului si Pădurilor 

 
- Finalizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău 

aferentă orizontului de timp 2010 – 2021; 
 
- Reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene ; 
 
- Finalizarea consolidării şi modernizării clădirii fostei Biblioteci 

Judeţene; 
 
- Continuarea lucrărilor la Catedrala Ortodoxă şi lăcaşul de cult 

romano-catolic “Inima Neprihănita a Mariei”; 
 
- Repararea şi reabilitarea clădirii de cabinete medicale de pe str. G. 

Bacovia; 
 
 - Investiţii pentru reducerea costurilor cu încălzirea la unele aflate în 

domeniul public al judeţului Bacău prin producerea energiei din surse 
regenerabile; 

 
- Urmărirea aplicării contractului de concesionare a Aeroportului 

Internaţional „George Enescu” Bacău; 
 
- Dezvoltarea relaţiilor internaţionale. 
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Master Planul „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în 
judeţul Bacău” şi Lista de investiţii prioritare pentru sectorul deşeuri 
  

Proiectul „Sistemul de management integrat al deşeurilor in judeţul Bacău”, 

a avut o importanţă deosebită în calendarul acţiunilor din 2010 întrucât pe de o 

parte va contribui la îndeplinirea tuturor obiectivelor impuse de Uniunea 

Europeană privind problematica deşeurilor respectiv : creşterea gradului de 

acoperire cu servicii de salubritate, extinderea colectării selective, maximizarea 

gradului de recuperare şi valorificare a deşeurilor, reducerea cantităţilor de 

deşeuri depozitate, optimizarea sistemului de colectare, transport, tratare şi 

eliminare a deşeurilor iar pe de altă parte va atrage fonduri nerambursabile în 
judeţul Bacău de aproximativ 38 milioane euro.  

 

Finalizarea şi aprobarea de către Consiliului Judeţean a Master Planului 

Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în judeţul Bacău (SIMDS) şi 

a Listei de investiţii prioritare pentru sectorul deşeuri, corelarea prevederilor 

Planului judeţean de gestionare a deşeurilor, cu prevederile Master Planului, 

finalizarea şi aprobarea  Studiului de Fezabilitate, Indicatorilor tehnico – 

economici şi Politicii tarifare aferente  proiectului “Sistem integrat de management 

a deşeurilor solide în judeţul Bacău”, finalizarea şi semnarea, de către toti 

membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare  Bacău a 

«Documentului de poziţie privind modul de implementare a proiectului “Sistem 

integrat de management a deşeurilor solide în judeţul Bacău” » au fost 

principalele activităţi din acest an în vederea finalizării documentaţiei proiectului.    

 

 Master Planul are la baza prevederile planului naţional şi a planului 

regional de gestionare a deşeurilor şi cuprinde o perioadă de programare de 30 

de ani (2008 – 2038), identificând un set de priorităţi care, odată implementate, 

vor determina sistemul integrat de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean, vor 

promova prevenirea şi reciclarea deşeurilor şi vor asigura atingerea ţintelor 

asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, precum şi 

cele prevăzute în Programul Operaţional Sectorial Mediu. 
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Master Planul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă/apă uzată în 
judeţul Bacău” 
 

Proiectele privind “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă/apă 

uzată în judeţul Bacău” şi  „Sistemul de management integrat al deşeurilor în 

judeţul Bacău” au fost prioritare în acest an pentru consiliul judetean  întrucât pe 

de o parte vor contribui la soluţionarea problemelor de mediu la nivelul judeţului 

Bacău iar pe de altă parte prin viitoarea lor implementare vor atrage finanţări 
nerambursabile pentru judeţul Bacău de peste 150 milioane de euro.  

 

Obiectul Master Planului îl constituie stabilirea necesarului de investiţii în 

domeniul apei/apei uzate, prioritizarea investiţiilor şi estimarea costurilor, pe 

etape de implementare, pentru o perioadă de 30 de ani. 
 

În 2010 au fost parcurse următoarele etape: 

 

- finalizarea şi aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor Tehnico - 

Economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul “Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul  Bacău”; 

 

- finalizarea înfiinţării Operatorului Regional - SC Compania Regională de 

Apă Bacău SA, prin fuziunea dintre SC APA SERV SA din subordinea Consiliului 

Judeţean Bacău şi SC Compania de Apă SA; 

 

- obţinerea tuturor documentelor care fac dovada disponibilităţii terenurilor 

aferente investiţiilor ce urmează a fi realizate prin Proiect, în vederea anexării la 

Aplicaţia de Finanţare; 

 

- finalizarea în vederea depunerii spre analiză/aprobare la Ministerul 

Mediului şi Pădurilor, a Aplicaţiei de Finanţare “Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, a cărei implementare 

urmează a fi realizată din fonduri POS Mediu – Axa Prioritară 1. 
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Finalizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău aferentă 
orizontului de timp 2010 – 2021 
 

Una dintre cele mai importante realizari ale anului 2010, cu efecte pe 

termen mediu şi lung, a fost finalizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a 

judeţului Bacău aferentă orizontului de timp 2010 – 2021, realizată în cadrul 

proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău , finanţat prin 

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. Strategia de 

dezvoltare a fost supusă spre dezbatere în cadrul unor ample întâlniri cu 

parlamentari, oameni de afaceri, reprezentanţi ai administraţiei publice locale 

avându-se în vedere ca orice comunitate modernă trebuie să asimileze şi să 

promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa 

unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă ineficientă, în cadrul 

căreia se pot rata oportunităţi şi se pot consuma resurse preţioase. Pentru a da 

roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul 

administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, 

capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul 

comunităţii. 
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Reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene 
 

Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de POR 2007 – 2013, 

Axa prioritara 2,domeniul de intervenţie 2.1, Consiliul Judeţean Bacău a depus 

aplicaţii pentru reabilitarea şi modernizarea unor drumuri judeţene primare 

(drumuri judeţene ce fac conexiuni la reţeaua drumurilor naţionale) şi anume: 

- Reabilitarea DJ 119F, Căiuti- Pralea km 0+000-14+300, judeţul Bacău; 

- Reabilitarea şi modernizarea DJ 116, Tg Ocna-Oituz km 15+800 – 

26+700, Jud. Bacău; 

- Reabilitare DJ 252, Huruieşti- Găiceana- Parincea_Bibireşti-Buhoci, 
km 75+300-130+100,jud. Bacău; 

În anul 2010 au fost finalizate două lucrări importante, prin Programul 

Operaţional Regional: 

- Reabilitare şi modernizare DJ 119 F, Căiuţi - Pralea, km 0+000-14+300; 

  
 

- Reabilitare şi modernizare DJ 116, Târgu Ocna - Oituz, km 15+800-

26+700. 
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Consolidarea şi modernizarea clădirii fostei Biblioteci Judeţene 
 

În octombrie 2010 s-au finalizat lucrările la sediul fostei Biblioteci 

Judeţene. Acestea au fost realizate în cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor 

în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătire pentru situaţii de urgenţă,  

Componenta B Reducerea riscului seismic, în care este inclus obiectivul 

Consolidare şi modernizare Centrul pentru acţiuni de salvare şi prevenire a 

dezastrelor (Corp A, B) – Clădirea fostei Biblioteci Judeţene Bacău. Finantarea 

investiţiei în valoare aproximativ 2.500.000 lei a fost asigurată de Banca 
Mondială şi Guvernul României precum şi din bugetul Consiliului Judeţean. 

 

 

 
 
Continuarea lucrărilor la Catedrala Ortodoxă şi lăcaşul de cult romano-
catolic 

 
În anul 2010 au continuat lucrările la 

Catedrala Ortodoxă “Înălţarea Domnului" în 

acelaşi timp, derulându-se şi contractul de 

asociere dintre Judeţul Bacău şi Parohia romano-

catolică “Sf. Nicolae” Bacău, în vederea finanţării 

şi realizării în comun a Proiectului de construire a 

Lăcaşului de cult romano-catolic “Inima 

Neprihănită a Mariei”. 
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Repararea şi reabilitarea clădirii de cabinete medicale de pe str. G. Bacovia 
 

Clădirea Leagăn nr. 1, de pe str. G. Bacovia, nr. 54 a fost consolidată, 

reparată şi reabilitată termic. Au fost eliminate astfel problemele semnalate de 

medicii de familie care îşi desfăşoară activitatea în spaţiul respectiv. 

  
  
Investiţii pentru reducerea costurilor cu încălzirea la clădiri aflate în 
domeniul public al judeţului Bacău prin producerea energiei din surse 
regenerabile 
  

În 2010 a demarat proiectul „Completarea sistemelor clasice existente de 

încălzire cu sisteme care utilizează energie solară la o serie de clădiri aflate în 

domeniul public al judeţului Bacău”. Acesta prevede realizarea a şase instalaţii 
independente funcţional, care utilizează energia solară, pentru  clădiri aflate în 

administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă, Spitalului de Pediatrie şi 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Investiţia în 

valoare totală de aproximativ 5.000.000 lei, este asigurată din fonduri 
nerambursabile prin intermediul Administraţiei Fondului pentru Mediu precum şi 

prin cofinanţarea Consiliului Judeţean.  
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Urmărirea aplicării contractului de concesionare a Aeroportului 
Internaţional „George Enescu” Bacău 
 

Principala activitate a Regiei Autonome după data intrării în vigoare a 

Contractului de concesiune lucrări publice “Modernizare şi operare Aeroport 

Bacău” este reprezentată, conform prevederilor contractuale, de urmărirea 

implementării în bune condiţii a contractului menţionat. Chiar dacă prin aeroportul 

Bacău tranzitează anual un numar din ce in ce mai mare de pasageri totuşi 

consider că neînceperea lucrărilor de refacere a terminalului de pasageri precum 

şi a lucrarilor de modernizare reprezintă principala nerealizare a anului 2010. 

 
            
Dezvoltarea relaţiilor internaţionale 
 

Extinderea cooperării internaţionale a constituit una dintre activităţile de 

primă importanţă şi în 2010. În ianuarie, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, 

a  primit vizita Excelenţei Sale, domnul  Wozciech Zajaczkowski, Ambasador al 

Poloniei în România şi a doamnei Anna Zalewska, Consul al Poloniei la 

Bucureşti. În noiembrie, s-a primit vizita domnului Churilin Alexander, Ambasador 

Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse la Bucureşti. Excelenţa Sa, 

alături de Ministrul consilier, Piotr Ambros, şi de reprezentanţii Asociaţiei de 

prietenie Ruso-Română. Scopul acestei vizite a fost de documentare. Oficialii ruşi 

s-au arătat interesaţi de posibilitatea realizării unor parteneriate multiple care să 

vizeze domeniile economic, educaţional şi cultural. Vizita ambasadorului 

Federaţiei Ruse la Bacău a reprezentat un prim pas spre colaborări de interes 

comun. 
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APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN BACĂU 

I. DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ  
 
I.I. IMPLEMENTARE PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA 
 

În perioada 2000 - 2004 Consiliul Judeţean Bacău a demarat un program ambiţios de 

reabilitare a unei importante reţele de drumuri judeţene, în special în partea de est a judeţului, atât 

prin surse de la Bugetul local, cât şi datorită sprijinului financiar din partea Ministerului 

Transporturilor, prin alocarea unor importante sume din Fondul special al drumurilor, constituit în 

baza Legii 118/1996.  

 Începând cu anul 2005 finanţarea drumurilor judeţene de la bugetul statului a fost drastic 

diminuată (practic, inexistentă), fondurile colectate din taxele de drum fiind destinate în proporţie 

covârşitoare reabilitării drumurilor naţionale. 

 În aceste condiţii, în anul 2005, s-a realizat o strategie de reabilitare a drumurilor judeţene 

aflate în administrarea Serviciului Public Judeţean de Drumuri, unitate aflată în subordinea Consiliului 

Judeţean Bacău. Analiza a fost efectuată în funcţie de starea tehnică a drumurilor, de necesitatea 

conectării drumurilor judeţene la reţeaua de drumuri naţionale şi de necesitatea asigurării legăturilor 

cu centrele de comună de pe raza judeţului.  

În permanenţă sunt căutate noi surse de finanţare guvernamentale sau comunitare pentru 

reabilitarea şi modernizarea sectoarelor de drum judeţean ce necesită investiţii ample cu costuri 

ridicate. O oportunitate în acest sens o constituie Programul Operaţional Regional 2007-2013, 

elaborat de Ministerul Integrării Europene în strânsă colaborare cu Agenţiile de Dezvoltare 

Regională, proiect ce a fost transmis Comisiei Europene. 

 

 Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de POR 2007 – 2013, Axa prioritara 2, 

domeniul de interventie 2.1, Consiliul Judeţean Bacău a depus aplicaţii pentru reabilitarea şi 

modernizarea unor drumuri judeţene primare (drumuri judeţene ce fac conexiuni la reţeaua drumurilor 

naţionale) şi anume: 

 

- Reabilitarea DJ 119F, Căiuti- Pralea km 0+000-14+300, judeţul Bacău;  

- Reabilitarea şi modernizarea DJ 116, Tg Ocna-Oituz km 15+800 – 26+700, Jud. Bacău; 

- Reabilitare DJ 252, Huruieşti- Găiceana- Parincea_Bibireşti-Buhoci, km 75+300-130+100, 

jud. Bacău, proiect aflat în stadiul de contractare; 
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- Reabilitare şi modernizare DJ 119, Bacău-Fundu Răcăciuni, km.1+680-12+300 şi 

14+300-28+050; 

- Reabilitare şi modernizare DJ 207 D, Dămieneşti-Mîgla-Prăjeşti-Traian, km.28+000-

50+254; 

- Reabilitare şi modernizare DJ 119, Dumbrava-Gura Văii, km.33+400-44+758; 

- Reabilitare şi modernizare DJ 206 B, Răcăciuni-Dumbrava, km.0+000-12+116.  

Cele 3 obiective de investiţii se află în stadii diferite de implementare, după cum 
urmează:  

- Reabilitarea DJ 119F, Căiuţi- Pralea km 0+000-14+300, judeţul Bacău – portiunea de drum 

vizata prin proiect a fost reabilitata in intregime (13,2 Km); 

  
 

-  Reabilitarea şi modernizarea DJ 116, Tg Ocna-Oituz km 15+800 – 26+700, Jud. Bacău – s-

au modernizat 8,6 km de drum;  

  
- Reabilitare DJ 252, Huruieşti - Găiceana- Parincea_Bibireşti-Buhoci, km 75+300-130+100, 

jud. Bacău – proiectul se afla in faza intermediara de implementare. 

 Următoarele 4 obiective de investiţii au fost evaluate şi sunt trecute pe lista de rezervă a 

Organismului Intermediar, în vederea finanţării.:  

- Reabilitare şi modernizare DJ 119, Dumbrava-Gura Văii, km.33+400-44+758;  

- Reabilitare si modernizare DJ 207D, Dămieneşti-Mîgla-Prăjeşti-Traian, km.28+000-50+254;  

- Reabilitare şi modernizare DJ 206 B, Răcăciuni-Dumbrava, km.0+000-12+116;  

- Reabilitare şi modernizare DJ 119, Bacău-Fundu Răcăciuni, km.1+680-12+300 şi 14+300-

28+050,  
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 În anul 2010 s-au elaborat şi s-au depus următoarele proiecte cu finanţare 
nerambursabilă: 

1. Promovarea produselor piscicole şi de acvacultura, finanţat din POP-Programul 

Operaţional pentru Pescuit, Axa 3.4., “Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare” 

2. Grup local pentru gestionarea durabilă a fondului piscicol în judeţul Bacău – zona 

Coloneşti – Răchitoasa – Motoşeni, finanţat din POP - Programul Operaţional pentru Pescuit,  

Axa 5.1, “Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de 

dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti” 

 3. Completarea sistemelor clasice existente de incalzire cu sisteme care utilizeaza 

energie solara, la o serie de cladiri aflate in proprietatea publica a judetului Bacău, finantat 

de catre Administratia Fondului pentru Mediu 

 4. Promovarea judetului Bacău (ProBacTur) ca destinatie turistica: agrement, sanatate, 

cultura,  finantat prin Programul Operational Regional 2007 – 2013,Axa prioritară 5 – Dezvoltarea 

durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului 

turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie 

turistică, Operaţiunea – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intren prin sprijinirea promovării 

produselor turistice şi a activităţilor de marketing specifice 

 

Proiecte  contractate şi aflate în stadiul de implementare: 
1. Sistem informatic Geospaţial pentru gestionarea Riscurilor şi a Intervenţiilor Medicale - SIGRIM 

– finanţat de POS- Creşterea Competivităţii Economice- Axa III ,,Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor pentru sectoarele publice şi privat”- Domeniul major de intervenţie 2 - 

Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice, Operaţiunea 3.2.2. -

Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi 

asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. 

2. Strategy for Sustainable Development , finanţat prin Mecanismul Financiar al Spatiului 

Economic European. 

3. Implementarea unui sistem modern de management al calităţii şi mediului - un pas spre o 

administraţie europeană (Iso si EMAS finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative, Axa 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, 

cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - 

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, Operaţiunea – Introducerea şi 

menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS. 

4. Programarea Strategică – modalitate de optimizare a structurilor pentru noile servicii 

descentralizate/deconcentrate din sectorul prioritar sănătate, finantat prin Programul 

Operational Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităăţii şi 
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eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul 

major de intervenţie 2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a serviciilor, 

Operaţiunea –Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate din 

cele trei sectoare prioritare 

5. Proiect pilot privind realizarea unui sistem informatic modern pentru eficientizarea serviciilor 

livrate cetăţenilor de către administraţia publică locală din judeţul Bacău (ghiseu unic), finanţat 

prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 2 – 

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de 

descentralizare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării 

serviciilor publice, Operaţiunea- Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a 

serviciilor publice. 

6. Completarea sistemelor clasice existente de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, 

la o serie de clădiri aflate în proprietatea publică a judeţului Bacău, finanţat de către 

Administraţia Fondului pentru Mediu. 

7. Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul din judeţul Bacău: 

comunele Tamaşi, Parincea şi Urecheşti, finanţat de către Administraţia Fondului pentru Mediu 

8. Promovarea judetului Bacău (ProBacTur) ca destinatie turistica: agrement, sanatate, cultura,  

finantat prin Programul Operational Regional 2007 – 2013. 

9. „Schi Parc – Slănic Moldova” , finanţat din POR 2007 – 2013, Axa prioritară 5 –Dezvoltarea 

durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, 

modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea 

calităţii serviciilor turistice– se afla în faza pre-contractuală. 

 

Proiecte finalizate în 2010 
 

1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor în administraţia publică locală, proiect finanţat de Programul 

Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa 1 –Îmbunătăţiri de structură şi proces 

ale managementului ciclului de politici publice  Domeniul 1.3 – Îmbunătăţirea eficacităţii 

organizaţionale, Operaţiunea - Module de pregătire în domenii ca achiziţii publice, ECDL, 

limbi străine, dezvoltare de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.” 

2. Introducerea de instrumente şi proceduri moderne de management în cadrul Consiliului 

Judeţean Bacău, pentru gestionarea cheltuielilor sociale şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor, 

finanţat de Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1 - 

Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice,  Domeniul 

1.3 – Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea - Revizuire de structuri şi 
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implementare de instrumente moderne, îmbunătăţiri de structuri şi proces ale 

managementului de politici publice; 

3. Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău, instrument programatic pentru 

administraţia publică locală, finanţat  de Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative, , Axa prioritară 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului 

ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.1. ,,Îmbunătăţirea procesului de 

luare a deciziilor la nivel politico- administrativ”. 
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I.II.COOPERĂRI  – COLABORĂRI – PARTENERIATE  
 

a). Cooperări – Parteneriate proiecte  

 

În  baza axelor de colaborare ale Convenţiei de cooperare dintre Judeţul Bacău şi Regiunea 

Limousin, în anul 2010, s-au desfăşurat o serie de acţiuni  în domeniile   :  

- cultură  

- sănătate 

Una din axele de colaborare între cele două regiuni vizează “cultura şi promovarea imaginii 

celor doi parteneri, prin organizarea  punctuală de manifestări de anvergură”. 

O astfel de manifestare a fost şi expoziţia de 

pictură organizată în cadrul proiectului «Bacăul şi 
Limousin împreună prin artă» realizat în parteneriat cu 

Regiunea Limousin, respectiv Asociaţiei de promovare 

culturală a artiştilor din Limousin  (APCAL). 

Proiectul «Bacăul şi Limousin împreună prin artă - 

expoziţie de pictură»  şi-a propus ca resursa inepuizabilă 

a creaţiei artei plastice franceze şi româneşti, mai exact, a 

Regiunii Limousin şi a judeţului Bacău, să devină mai 

vizibilă atât pentru oamenii de cultură cât şi pentru simplii iubitori de frumos ce aparţin tuturor 

generaţiilor, prin intermediul unei forme atractive de prezentare. 

Expoziţia organizată de Consiliul Judeţean Bacău, Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” 

Bacău, Uniunea Artiştilor Plastici din România – filiala Bacău şi APCAL Limoges a reunit creatori ce 

aparţin unor spaţii culturale oarecum diferite, dar care se întrepatrund şi sunt uniţi prin aceeaşi 

rădăcină comună: latinitatea şi care impărtăşesc idealuri comune pentru dezvoltarea artei 

contemporane europene. 

Vernisajul expoziţiei a avut loc în data de 02.09.2010, la Galeria de Artă Contemporană a 

Complexului Muzeal “Iulian Antonescu”, Expoziţia a fost prezentă la Galeria de Artă Contemporană a 

Complexului Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău până la sfârşitul lunii septembrie 2010. 
Totodată, în data de 10 decembrie 2010, a avut loc la Complexul  Muzeal 

“Iulian Antonescu“ Bacău vernisarea expoziţiei “Banda de clovni“ purtând 

semnătura graficianului  francez Jean  DOBRITZ . 

La vernisaj a fost prezentă delegaţia franceză condusă de Vicepreşedintele 

Consiliului Regional Limousin, dl.Gérard Vandenbroucke, care este şi 
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Preşedintele Salonul Internaţional de Caricatură şi Desen de presă Saint-Just Le Martel,  însoţit de 

Sylvie AUDOUIN, responsabil cu probleme de agricultură  şi  Anne PECRIX, responsabil cu 

probleme privind cooperarea europeană 

Intrată deja în tradiţie, această acţiune este organizată de 

Consiliul Judeţean Bacău, începând cu 2006, anual, în parteneriat 

cu Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău şi cu Salonul 

Internaţional de Caricatură şi Desen de presă Saint-Just Le 

Martel. 

Expozitia a reunit 30 de lucrări de caricatură a graficianului 

de la editorialul “Le Figaro”, şi a fost deschisă până pe data de 20 

decembrie 2010. 

Ca urmare a stagiilor efectuate la Bacău (începând cu anul 

2006) a studenţilor de la Institutul de formare asistenţi medicali din 

Limoges, de pe lângă Crucea Roşie  Franţa şi în baza Convenţiei 

de cooperare între cele două colectivităţi, mai exact a axei de 

colaborare “Formarea, schimburi de experienţă şi de bune practici între cele două colectivităţi şi între 

între structurile şi instituţiile celor două teritorii în domenii care sunt relevante pentru câmpul lor de 

intervenţie” şi a Convenţiei de colaborare încheiată între Institutul de la Limoges şi Colegiul  “M. 

Eminescu” din Bacău, la începutul anului 2010, la cererea părţii franceze, au  fost prezenţi la Bacău 

doi stagiari - asistenti medicali / infirmieri. Aceştia şi-au realizat stagiul  de două săptămâni la Spitalul 

Judeţean Bacău şi de o săptămână la Spitalul de Urgenţă Moineşti.  

În perioada stagiului lor a fost prezentă la Bacău, în perioada 22-26 ianuarie 2010, directorul 

Institutului de formare infirmieri/asistenţi medicali din Limoges, d-na Marie -Jane Vaugoyeau. 

Scopul acestei  prezenţe a fost de perfectare a colaborărilor pe linie medicală a celor două 

regiuni (Limousin şi Bacău) şi de cunoaştere directă a sistemului sanitar românesc. 

In cadrul discuţiilor avute s-au pus bazele unor viitoare colaborări europene. În acest sens, s-

au prezentat posibilităţile implementării unui proiect IVT şi a unui proiect VETPRO în cadrul 

programului sectorial Leonardo da Vinci.  

În partea a doua a acţiunii s-a participat la:  

1. prezentarea unei tehnici de nursing efectuată şi prezentată în limba franceză ;  

2. prezentarea suportului de curs  pentru modulul de limbă franceză (un modul de 120 de ore) 

pentru specializarea « Asistent Medical Generalist », realizat de către  profesorul  de francază  din 

cadrul Colegiului ;  

3. prezentarea unui program artistic de muzică populară susţinut de către elevii Colegiului  
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În data de 25 .01 2010  a avut loc o întâlnire la Consiliul Judeţean Bacău, la care a participat 

din partea Consiliului Judeţean  Bacău, d-nul Silviu BONDOR, Vicepreşedinte şi reprezentantul 

Direcţiei Integrare Europeană, responsabil privind cooperarea.  

Delegaţia franceză , reprezentanţii Colegiului “M. Eminescu “ şi  ai Ordinului  Asistentţlor 

Medicali şi Moaşelor, filiala Bacău, au avut ocazia să prezinte:   

- aspectele concretizate  din cadrul axelor de colaborare prevăzute în Convenţia de 

colaborare încheiată între Institutul de la Limoges şi Colegiul “M. Eminescu” din Bacău ( propunere 

proiect în cadrul programului Leonardo da Vinci). 

- colaborările viitoare  prevăzute prin semnarea Convenţiei de colaborare între Institutul de 

formare Limoges şi Ordinul Asistentţlor Medicali şi Moaşelor, filiala Bacău , 

De asemenea, s-a semnat şi Convenţia de colaborare între Institutul de formare infirmiere / 

asistenţi medicali din Limoges, reprezentat de d-na Marie -Jane Vaugoyeau si Ordinului  Asistenţilor 

Medicali şi Moaşeloir, filiala Bacău. reprezentat de d-na Minodora Chicea.    

 

b). Parteneriate –asocieri  

 

Parteneriate realizate prin semnarea acordurilor de asociere între Consiliul Judeţean 
Bacău şi diverse instituţii din domeniul educaţional, cultural şi  sportiv . 

1. Asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu  Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău în 

vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului “Cunoaşterea, promovarea şi valorificarea 

istoriei locale prin activităţi extracurriculare“, cu ocazia organizării în judeţul Bacău,  a  fazei  

naţionale  a Olimpiadei de Istorie 2010 . 

Proiectul şi-a propus promovarea obiectivelor istorice din judeţul Bacău în rândul elevilor 

talentaţi, cu aptitudini şi interese deosebite pentru istorie, participanţi ai fazei naţionale a Olimpiadei 

de Istorie 2010 care a avut  loc la Bacău, în perioada 07-11 aprilie.  

Proiectul a constat în mai multe activităţi. În afară de  pregătirea tehnică şi ştiinţifică a 

excursiei şcolare care a avut traseul : Bacău- Borzeşti- Oneşti- Tg. Ocna- Slănic Moldova- 

Dărmăneşti- ValeaUzului- Comăneşti- Moineşti - Tescani-Bacău,  s-au organizat şi două Workshopuri 

“Bacăul arc peste timp“şi „Integrarea istoriei locale în activitatea didactică “  

O altă activitate importantă din cadrul proiectului a fost realizarea unui Buletin Informativ al 

Olimpiadei Naţionale (format electronic), care a cuprins o secţiune în care elevii şi profesorii 

participanţi  au postat articole pe tematica proiectului. 

2. Asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Consiliul Local Podu Turcului în vederea 

finanţării şi realizării în comun a proiectului “De pe plaiul meu cu flori”, prilejuit de aniversarea a 35 

de ani de activitate a Ansamblului folcloric ”Privighetorile Zeletinului” din localitatea Podu 

Turcului, judeţul Bacău 
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Ca urmare a acestor aspecte, Consiliul Local Podu Turcului a iniţiat proiectul cultural-

educaţional “De pe plaiul meu cu flori” în vederea menţinerii, şi respectării patrimoniul imaterial al 

comunităţii din Valea Zeletinului reprezentat în mod special prin Ansamblul folcloric ”Privighetorile 

Zeletinului”.  

Antrenând o multitudine de specialişti, oameni de cultură, actori de la nivel local şi judeţean, 

proiectul a permis o viziune transversală asupra dezvoltării rurale prin intermediul transmiterii zestrei 

muzicii populare specifice. 

Prin activităţile desfăşurate în cadrul prezentului proiect , precum spectacolul omagial intitulat 

“De pe plaiul meu cu flori”, care a avut loc în data de 29 mai 2010, susţinerea unei mese rotunde cu 

tema “Tradiţional şi autentic în spectacolul Ansamblului folcloric Privighetorile Zeletinului”, 
expoziţia omagială de prezentare a istoricului Ansamblului folcloric “Privighetorile Zeletinului”, prin 

intermediul fotografiei şi prin expunerea diplomelor şi a trofeelor obţinute de acesta de-a lungul celor 

35 de ani de activitate, .s-a dorit să se păstreze, să se respecte şi să se promoveze  tradiţiile 

autentice ale folclorului românesc, să se valorifice resursele locale ale comunei Podu Turcului şi 

comunelor limitrofe.  

3. Asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Clubul  Sportiv Bronx Powerlifting Bacău, în 

vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului “Participarea sportivilor băcăuani la 

Campionatul mondial de powerlifting juniori/junioare - Pilsen (Cehia)”. 

Scopul acestui proiect a fost de a incuraja performanţa  sportivă băcăuană pe plan mondial 

prin participarea la Campionatului mondial de powerlifting juniori/junioare care s-a desfăşurat la 

Pilsen, Cehia, în perioada 28 august – 4 septembrie 2010. 
Dat fiind faptul că au fost selecţionaţi în lotul naţional şi sportivi băcăuani de la Clubul Sportiv 

Bronx Powerlifting Bacău, care sunt, de altfel, campioni şi vicecampioni naţionali, acesta a fost invitat 

să participe la Campionatul Mondial de Powerlifting.  

Participarea la astfel de competiţii reprezintă un mod de încurajare a sportivilor de 

performanţă şi a antrenorilor de valoare în a-şi continua cariera şi a contribui la îmbunătăţirea 

rezultatelor sportive  româneşti pe plan intern şi internaţional.   

4. Asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Sport Club Municipal Bacău în vederea 

finanţării şi realizării în comun a proiectului “Cupa Consiliului Judeţean Bacău – DSJ Bacău-SCM 

Bacău 2010, concurs de tenis”, care a avut loc la Bacău în perioada  03-08 septembrie 2010. 

Tenisul este un joc sportiv elegant şi spectaculos, ceea ce a determinat să fie din ce în ce mai 

mult practicat de băcăuani. Astfel, judeţul Bacău a devenit  pentru lumea tenisului, la nivel naţional, o 

emblemă în adevăratul sens al cuvântului, remarcându-se printr-o organizare a competiţiilor perfectă 

şi prin condiţii excelente de concurs.  

În vederea susţinerii şi promovării performanţei tenisului băcăuan şi a cultivării pasiunii pentru 

tenis şi dezvoltării spiritului de echipă, a fairplay-ului şi a mişcării în general s-au organizat diverse 
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competiţii sportive precum concursul de tennis “Cupa Consiliului Judeţean Bacău – DSJ Bacău-SCM 

Bacău 2010” .   

La sfârşitul competiţiei au fost  înmânate 12 premii pentru  locul  I, 12 premii pentru locul  II şi 

24 de premii pentru locul III. 

5. Asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Universitatea „George Bacovia” Bacău şi 

Centrul de Cultură ”George Apostu” din Bacău,  în vederea finanţării şi realizării în comun a 

proiectului ”Simpozionul Naţional de Estetică 2010, ediţia a XVI-a - 20 de ani de la înfiinţarea 
Centrului de Cultură <<George Apostu>> Bacău” 

Menit a marca prin cea de a  XVI-a ediţie  împlinirea a douăzeci de ani de la înfiinţarea 

Centrului de Cultură „George Apostu”Bacău , Simpozionul Naţional de Estetică, în anul 2010 a reunit 

profesori universitari, cercetătoril  de la Academia Română, oameni de ştiinţă din diverse domenii, 

scriitori, pictoril, actori, muzicieni şi critici de artă, în vederea analizării şi implementării noilor tendinţe 

ale gândirii estetice în prezentarea şi reprezentarea artelor vizuale, literare sau de spectacol.  

Evenimentul care a avut loc în perioada 10 – 12 noiembrie 2010 a constat în mai multe 

activităţi şi anume: Conferinţa Naţională de Estetică – “Estetica vieţii cotidiene”, expoziţii de artă 

plastică, concert de muzică bizantină şi concert aniversar, lansări de carte, lansarea numărului 

aniversar al revistei de cultură « Vitraliu », ceremonia de decernare a  Diplomelor de Excelenţă şi a 

Premiilor Centrului de Cultură „George Apostu”  pentru anul 2010. 

 

c). delegaţii  

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, în data de 27 
ianuarie 2010  a  primit vizita Excelenţei Sale, domnul  Wozciech 
Zajaczkowski, Ambasador al Poloniei în România şi a doamnei 

Anna Zalewska, Consul al Poloniei la Bucureşti. 
Discuţiile au fost axate, în principal, pe oportunitatea 

colaborării economice şi culturale la nivel instituţional, Consiliul 

Judeţean Bacău având deja iniţiate contacte în această tară cu  

voievodatul (regiunea Lubelskie), în cadrul manifestării “OPEN DAY’S” (cel mai mare eveniment 

destinat autorităţilor locale şi regionale, organizat în parteneriat de către Comisia Europeană şi 

Comitetul Regiunilor) de la Bruxelles. 

Excelenţa Sa domnul  Wozciech Zajaczkowski, s-a arătat deschis susţinerii organizării unor 

contacte şi planuri de colaborare concrete între Consiliul Judeţean Bacău şi regiuni din Polonia prin 

misiuni politico-administrative şi economice bilaterale. 
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În data de 26 februarie 2010, Vicepreşedinţii Consiliului 

Judeţean Bacău au primit vizita unei delegaţii norvegiene condusă 

de Ambasadorul Regatului Norvegiei în România, Domnul 

Øystein Hovdkinn.    

Scopul vizitei Excelenţei sale la Bacău a fost cunoaşterea 

directă a stadiului de implementare a proiectului derulat de 

Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău  în cele 8 comune din zona 

Podu Turcului, proiect finanţat de guvernul norvegian şi a cărui componentă principală o constituie 

serviciul de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor imobilizaţi la pat şi a bolnavilor în fază terminală. 

Domnul Øystein Hovdkinn s-a arătat interesat de oportunităţile pe care le are judeţul Bacău în 

perspectiva lărgirii parteneriatului şi în alte domenii. 

Totodată, Excelenţa Sa a prezentat programele de finanţare pe care le derulează Norvegia în 

Bacău, respectiv  parteneriatul cu FSC şi un proiect de sprijinire a autorităţilor locale în valoare de 

250 de mii de euro., ţinând să sublinieze faptul că, până în 2014,   sprijinul financiar din partea 

Guvernului Norvegie  pentru România va fi de 310 milioane de euro. 

În perioada 16–18 mai 2010, Vicepreşedinţii Consiliului 

Judeţean Bacău au primit vizita Excelenţei Sale, Margot Jose 
Marquez Garcia, Ambasadorul Republicii  Bolivariană a 
Venezuelei în România şi a Excelenţei Sale, Marta Caridad 
Fajardo Palet,  Ambasadorul Republicii Cuba în România. 

Doamnele ambasador au fost însoţite de o delegaţie numeroasă 

formată din reprezentaţi ai celor două ambasade şi de preşedinele 

Asociaţiei de prietenie “Simon Bolivar” si al Asociatiei de solidaritate “Che Guevara”. 

Obiectivele deplasării la Bacău au fost următoarele: participarea la vernisarea expoziţiei 

“America Latină- cultură, istorie şi civilizaţie”, care a avut loc la Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” 

din Bacău în data de 17 mai 2010 şi cunoaşterea îndeaproape a judeţului Bacău din punct de vedere 

cultural-educaţional. 

Expoziţia “America Latină- cultură, istorie şi civilizaţie” a inclus fotografii, postere şi materiale 

de prezentare (pliante, albume, etc) din cele doua ţări, dar şi din Mexic, Peru, Uruguay şi Paraguay. 

Oaspetilor li s-au pregătit o seara culturală, organizată de către Consiliul Judeţean Bacău la Centrul 

Cultural “George Apostu”.  

Totodată, în cadrul acestei misiuni, s-au vizitat şi alte obiective cultural-educaţionale printre 

care  Muzeul “Ion Borcea” şi au avut loc întâlniri cu cadrele didactice, studenţii şi elevii de la 

Universităţile “Vasile Alecsandri” şi “George Bacovia” precum şi de la Colegiul Naţional “Vasile 

Alecsandri” din Bacău. 
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Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bacău,dl. Silviu 

Bondor, în data de 23.06.2010, a primit vizita Excelenţei Sale, 

Doamna  Maria Wilhelmina Josepha Antonia van Gool, 
Ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos (Olanda) şi a 

consilierului cu probleme economice şi de mediu, în cadrul 

Ambasadei Olandei de la Bucureşti. 

Vizita Excelenţei Sale în judeţul Bacău, a făcut  parte din misiunea comercială organizată de 

către “Netherlands Aerospace Group”, în parteneriat cu Organizaţia Patronală din Industria 

Aeronautică Româna şi societatea Aerostar SA.(societate comercială care a reprezentat obiectivul 

principal al vizitei ambasadorului  Regatului Ţărilor de Jos). În cadrul întâlnirii derulate la Consiliul 

Judeţean Bacău s-a discutat despre potenţialul socio-economic al judeţului Bacău, punându-se 

accent pe agricultură, dar şi despre posibile investiţii şi în alte domenii de interes comun mai exact 

despre zootehnie, domenile agro-alimentar, prelucrarea lemnului, IT, chimie, aeronautică   

S-a discutat, de asemenea, şi despre posibilitatea realizării de  investiţii prin înfiinţarea de 

firme mixte, propunându-se  implicarea oamenilor de afaceri olandezi, precum şi a acţiunilor de 

cooperare sau înfrăţiri. 

Pe data de 21 octombrie 2010, la Consiliul Judeţean 

Bacău a  fost prezentă delegaţia franceză condusă de Hubert 
Hinschberger - preşedinte al Asociaţiei “Solidarité 
Roumanie”. Alături de oficialul francez s-a aflat profesorul 

Alecsandru Lupu, secretar general al Comitetului Naţional Român 

pentru Drepturile Copilului (Convenţia ONU). Delegaţia s-a aflat în 

judeţul Bacău în perioada 21-22 octombrie pentru a oferi ajutoare 

copiilor şi familiilor acestora care au fost afectaţi de inundaţiile din vara acestui an. În acest sens, în 

comunele Secuieni, Mărgineni şi Sănduleni au fost distribuite îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării, 

rechizite şi dulciuri iar Spitalului din Buhuşi i-au fost donate paturi medicalizate, produse şi materiale 

de curăţenie şi dezinsecţie. Catalizatorul demersului a fost Geneviéve Colot, primarul localităţii Saint 

Cyr Sous Dourdan, deputat în Adunarea Generală a Franţei care, împreună cu Asociaţia “Solidarité 

Roumanie” – Wissenbourg, “Alianţa franceză”- Bordeaux şi Comitetul Naţional Român pentru 

Drepturile Copilului au iniţiat o campanie de ajutorare în mai multe judeţe din ţară.  

 

În perioada 04 - 05 noiembrie 2010, Preşedintele şi 

Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Bacău au primit vizita 

domnului Churilin Alexander, Ambasador Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse la Bucureşti. Excelenţa Sa, 

alături de Ministrul consilier, Piotr Ambros şi de reprezentanţii 



 

 14

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2010 

 

Asociaţiei de prietenie Ruso-Română. Scopul acestei vizite a fost  cel de documentare. Oficialii ruşi 

s-au arătat interesaţi de posibilitatea realizării unor parteneriate multiple care să vizeze domeniile 

economic, educaţional şi cultural.   

Agenda vizitei a cuprins întâlniri cu agenţi economici şi patronate din industria alimentară, a 

lemnului şi din sectorul utilaje şi armături,  cu preşedintele UGIR şi cu directorul general al Camerei 

de Comerţ şi Industrie Bacău, .  

Programul şederii Domnului Ambasador la Bacău a mai cuprins şi vizite atât la obiective 

productive: Holding-ul "Agricola Internaţional", lSC "Elmet Internaţional" SRL, ferma de vinificaţie 

"EugProd" S.R.L, cât şi la obiective culturale: Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" şi Ansamblul 

"Precista" (Curtea Domnească şi Biserica).  

În concluzie, vizita ambasadorului Federaţiei Ruse la Bacău a reprezentat un prim pas spre 

colaborări de interes comun:  

o posibilă infrăţire între judeţul Bacău şi o regiune din Rusia,  

facilitarea întreprinzătorilor băcăuani de a dialoga direct cu oameni de afaceri ruşi şi  

organizarea unei prezentări de film rusesc la Bacău.  

Excelenţa Sa, Domnul Churilin Alexander, a specificat că se va ocupa personal în vederea 

înfiinţării unei Comisii de lucru la nivelul Ambasadei Federaţiei Ruse în România, care va ţine 

legătura direct cu autorităţile din judeţul Bacău pentru realizarea unui acord de parteneriat, de 

cooperare, cu una sau mai multe regiuni din Federaţia Rusă.  

În baza Convenţiei de cooperare între Judeţul Bacău şi Regiunea Limousin (FR), Preşedintele 

Consiliului Judeţean Bacău, împreună cu cei doi vicepreşedinţi, au primit  în data de 9 decembrie 
2010, vizita Vicepreşedintelui Consiliului Regional Limousin din Franţa, Gerard 
Vandenbroucke. Acesta a venit însoţit de o delegaţie formată din Patricia Monneron, consilier pe 

probleme de educaţie, Sylvie Audouin, responsabil cu probleme de agricultură şi Anne Pecrix, 

responsabil cu probleme privind cooperarea europeană.   

     Partenerii francezi au venit la Bacău  pentru 3 zile (08- 11 decembrie 2010) atât pentru  

bilanţul activităţilor anului  2010 cât şi pentru agenda de activităţi a proiectelor prevăzute a fi 

implementate în perioada 2011-2013.   

Prezenţi la discuţii, reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură Bacău şi directorul Camerei 

Agricole Bacău, au  propus o serie de  proiecte care să vizeze: 

- continuarea proiectului privind sprijin tehnic pentru realizarea Fermelor de referinţă pentru 

bovine (ovine) de carne în judeţul Bacău şi formarea beneficiarilor  fermelor de referinţă de creştere 

bovine (ovine) de carne  

- transfer de savoir – faire în vederea promovării agriculturii ecologice 

- schimb de experienţă între camerele agricole din regiunile Bacău şi Limousin  

- transfer de savoir-faire pentru fabricarea brânzei de capră. 
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Referindu-se la Acordul de parteneriat existent între Colegiul « M. Eminescu » Bacău şi 

Institutul de formare infirmieri de îngrijire (asistenţi) Limoges de pe lângă Crucea Roşie, directorul 

colegiului şi-a exprimat dorinţa de a continua proiectul iniţiat la început de an prin care se viza 

mobilitatea elevilor de la clasele postliceale. Proiectul ar urma să fie finanţat prin programe europene 

( Leonardo da Vinci ) astfel încât şi elevii băcăuani să aibă posibilitatea să realizeze un stagiu la 

Limoges.        

 Reprezentanţii Spitalului de urgenţă Moineşti au adresat profesioniştilor francezi din domeniul 

medical, invitaţia de a participa la Zilele Spitalului, manifestare ce va avea loc în vara anului 2011. 

Totodată, şi-au exprimat dorinţa de a se realiza un parteneriat cu unul din spitalele  regiunii franceze.  

   

 Proiectul privind schimbul de experienţă între Consiliul Regional 

Limousin al tinerilor  şi Consiliul Judeţean al tinerilor din Bacău, a fost 

susţinut de preşedinta Asociaţiei « Repere » Bacău. S-a propus 

finanţarea acestui proiect prin  programul european « Tineret în 
acţiune", dar pentru realizarea primului pas, s-a făcut invitaţia 

membrilor Consiliului  Regional al Tinerilor din Regiunea Limousin la Bacău în vara anului 2011. 

Activităţile referitoare la domeniul culturii au vizat continuarea organizării de expoziţii, 

susţinerea  de concerte de către orchestrele filarmonice (formulă restrânsă) din Bacău şi Limoges, un 

schimb de experienţă între Complexul muzeal de ştiinţele naturii Ion Borcea. 

  

e). înfrăţiri 

 

În data de 01.05.2010, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Bacău a primit vizita unei delegaţii franceze din departamentul 

Loire-Atlantique, prezentă în judeţul nostru cu prilejul semnării 

« Jurământului de înfrăţire dintre comuna Cleja şi oraşul 
Saint Herblain ». Din delegaţie au făcut parte Charles Gautier - 

senator - primar al oraşului Saint Herblain,  Marie Helen Nedelec - 

consilier municipal delegat cu relaţiile internaţionale şi 

interculturale, Jacques Berthier - preşedinte şi Cecile Lancien–Deniaud - director al Oficiului 

Municipal al Relaţiilor Internaţionale şi al Infrăţirilor, François Terrien - preşedinte Asociaţia Solidarité 

Roumaine, Christine Abolivier - reprezentant al presei locale franceze şi doi consilieri municipali. 

Aceştia s-au întâlnit cu  oficialităţile  judeţului Bacău în scopul cunoaşterii reciproce dar şi a 

prezentării propunerilor şi intenţiilor viitoare de colaborare, în baza « Jurământului de înfrăţire ».  
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f). alte activităţi  

Consiliului Judeţean Bacău s-a înscris în anul 2009  la 

competiţia intitulată ”Regiunea europeană cea mai deschisă 
tinerilor”, organizată de către organizaţia paneuropeană 

”Adunarea Regiunilor Europei” (ARE), având ca temă ”creativitate 

şi inovaţie” . 

Juriul a fost constituit din secretarul general al ARE, un 

reprezentant al preşedintelui ARE, secretarii generali ai 

organizaţiilor fondatoare ARE, câte un reprezentat al preşedintelui comisiei pentru cultură, educaţie, 

tineret şi al sub-comisiei pentru tineret şi reprezentanţi ai Reţelei Regionale pentru Tineret ARE.  

Premiile acordate de către ARE în martie 2010, au fost simbolice, dar de prestigiu, judeţului 

Bacău conferindu-i-se certificatul de «Regiune deschisă tinerilor».  

 Asociaţiea “Cele Mai Frumoase Sate din România”, a  

solicitat nominalizarea a 3 sate  din judeţul Bacău pentru a deveni 

sate candidate/membre ale asociaţiei anterior menţionate, în scopul 

promovării patrimoniului rural material şi imaterial al judeţului.  

Asociatia “Cele Mai Frumoase Sate din România” care este 

membră a Federaţiei celor mai frumoase sate din Europa, şi-a propus 

să reunească aproximativ 81 de sate (comune) tradiţionale, care să 

constituie modele de dezvoltare rurală în România, după modelul 

francez şi belgian «Cele Mai Frumoase Sate din Franţa», respectiv, 

«Cele Mai Frumoase Sate din Valonia ». 

Luând în considerare faptul că, o parte din satele comunelor judeţului Bacău  îndeplinesc 

condiţiile impuse prin criteriile de candidatură pentru cele mai frumoase sate româneşti, mai exact să 

aibă cel puţin un obiectiv turistic, atracţii culturale (ex - monumente clasate, muzeu, sit NATURA 

2000, etc), să aibă un patrimoniu arhitectural şi urbanistic de valoare, evaluat după criterii de calitate,  

s-au transmis scrisori de intenţie din partea comunelor  Dofteana pentru satul Cucuieţi, Oituz, pentru 

satul Poiana Sărată şi Palanca, pentru satul Ciugheş . 

Satele membre ale Asociaţiei “Cele Mai Frumoase Sate din România” pot beneficia de: 

- sprijin în vederea renovării şi conservării patrimoniului lor arhitectural, 

- promovarea lor turistică, 

- finanţări pentru dezvoltarea lor prin lansarea de proiecte pilot - Ateliere Rurale, Primaria 

Mobilă şi altele, 

- "branduirea" lor promovând astfel patrimoniul local-rural, produsele locale, tradiţiile şi 

obiceiurile populare specifice,  

- promovarea lor într-un  album-ghid care va fi realizat în anul în curs. 
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II. DIRECŢIA RESURSE UMANE, MANAGEMENT, INFORMATIZARE 
 

II.I. ACTIVITĂŢI PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 

Activitatea desfăşurată în anul 2010 în cadrul Direcţiei resurse umane, management, 
informatizare a avut în vedere îmbunătăţirea managementului resurselor umane din aparatul de 

specialitate, instituţiile publice şi unităţile aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean prin identificarea 

celor mai eficiente modele şi practici de lucru cu resursele umane şi promovarea lor într-un cadru 

corespunzător etapei actuale. 

În vederea optimizării organizării interne, s-au operat modificări în structura organizatorică  a 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean şi la instituţiile publice aflate sub autoritatea 

acestuia, prin crearea unor structuri flexibile, eficiente şi funcţionale. Astfel s-a aprobat organigrama 

şi statul de funcţii la Consiliul Judeţean şi unităţile subordonate cu actualizarea fişelor posturilor 

cuprinzând obligaţiile, competenţele şi răspunderile personalului. 

Aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău 

şi a unităţilor subordonate s-a făcut cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru unitatea 

administrativ-teritorială a judeţului Bacău, fiind respectate prevederile Ordonanţei de urgenţă 

nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. 

Urmare aplicării Ordonanţei de urgenţă nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 

2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-contabile, nu s-au mai organizat concursuri de recrutare, 

posturile fiind blocate. 

S-a asigurat întocmirea documentaţiei privind numirea, încadrarea, promovarea, modificarea 

sau încetarea raporturilor de serviciu/muncă precum şi actualizarea dosarelor profesionale pentru 

personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean şi conducătorii unităţilor subordonate. 

De asemenea în anul 2010 s-a administrat şi actualizat baza de date a funcţiilor publice şi 

funcţionarilor publici din aparatul de specialitate, al instituţiilor publice aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean şi al consiliilor locale în formatul standard stabilit de Agenţia Naţionala a 

Funcţionarilor Publici. 

S-au efectuat prognoze cu privire la ocuparea funcţiilor publice în cadrul instituţiei prin 

întocmirea Planului anual de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011. 

S-a realizat evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul 

de specialitate şi pentru conducerea unităţilor subordonate pentru activitatea desfăşurată în anul 

2009.În urma acestei evaluări au fost identificate domeniile şi necesităţile de pregătire şi 

perfecţionare a personalului prin întocmirea Planului anual  de perfecţionare profesională pentru 

personalul aparatului de specialitate, în conformitate cu strategia administraţiei publice judeţene şi 

oferta furnizorilor de pregătire profesională. 
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În anul 2010 s-a asigurat participarea a 7 funcţionari publici din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Bacău la cursuri de perfecţionare. 

De asemenea în anul 2010 s-a acordat asistenţă de specialitate în problemele privind 

gestionarea resurselor umane, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean, 

precum şi la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ. 

Pentru realizarea prevederilor legale care reglementează activităţile publice, au fost 

fundamentate hotărâri şi dispoziţii,  precum şi  activităţi realizate de Consiliul Judeţean împreună cu 

instituţii publice aflate sub autoritatea sa, asociaţii şi alte unităţi cu activităţi de interes public la care 

consiliile  judeţene au atribuţii prevăzute de lege. 

Sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău îşi desfăşoară activitatea în prezent 8 importante 

instituţii publice de cultură: Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Complexul Muzeal de Ştiinţele 

Naturii „Ion Borcea”, Filarmonica „Mihail Jora”, Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza”, Centrul Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, Şcoala 

populară de arte şi meserii, Revista de cultură „Ateneu”; 5 servicii publice de interes judeţean: 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor, Serviciul Public Judeţean de Drumuri, Serviciul Public pentru Protecţia Plantelor, 

Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont; 

R.A. Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău, precum şi două societăţi comerciale la care 

judeţul Bacău este acţionar:S.C. Compania Regională de Apă S.A. Bacău şi S.C. Parc Industrial Hit 

S.R.L Bacău. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1609/2009, la începutul anului 2010 s-a 

aprobat înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Bacău ca instituţie publică descentralizată de interes 

judeţean, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Judeţean Bacău, prin reorganizarea 

Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Bacău. 

De asemenea, în cursul anului 2010 s-a aprobat preluarea de către Consiliul Judeţean Bacău 

a managementului asistenţei medicale a 2 unităţi sanitare cu paturi de interes judeţean şi anume a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău şi a Spitalului de Pediatrie Bacău, în baza Hotărârii Guvernului 

nr.529/2010 şi a celorlalte acte normative care întregesc cadrul legal specific. 

La aceste unităţi aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău s-a avut în vedere 

îmbunătăţirea managementului prin crearea unor structuri flexibile, eficiente de funcţionare, 

monitorizarea şi gestionarea contractelor de management, creşterea operativităţii şi calităţii serviciilor 

oferite prin realizarea indicatorilor pentru măsurarea performanţelor activităţii desfăşurate cu rezultat 

în creşterea calităţii actului administrativ la toate nivelurile. 

      
a) . în domeniul cultură: 
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- a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituţii publice de cultură aflate sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Bacău, în temeiul căreia a fost verificat modul în care au fost 

respectate clauzele Contractului de management de către managerii celor 8 instituţii publice de 

cultură subordonate Consiliului judeţean; 

  - au fost elaborate Hotărârile Consiliului Judeţean Bacău privind organizarea concursului de 

proiecte de management în vederea încredinţării managementului instituţii publice de cultură aflate 

sub autoritatea Consiliului judeţean, în temeiul cărora au fost desfăşurate concursurile şi s-au 

înccheiat comtracte de management pentru 5 unităţi de cultură subordonate; 

  - au fost organizate şi s-a asigurat secretariatul la sesiunile de evaluare şi la concursurile 

pentru asigurarea managementului la instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Bacău; 

  - a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind conferirea titlului de 

„Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău” Domnului Ioan Măric; 

  - au fost elaborate Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind acordarea 

Premiului pentru performanţe deosebite la  nivel internaţional în domeniul cultural, Doamnei Catinca 

Popescu şi Doamnei Eliza Noemi Judeu. 

   
b). în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare 

- a fost elaborat Planul de mobilizare a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, la 

nivelul judeţului Bacău, pentru perioada 2010 – 2014, aprobat de conducerea instituţiei şi de 

Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Bacău; 

- a fost elaborată Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind actualizarea 

componenţei nominale a Comisiei pentru probleme de apărare a Consiliului Judeţean Bacău; 

- a fost elaborată Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind numirea 

responsabilului cu evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă în cadrul Consiliului Judeţean 

Bacău. 

 
c). în domeniul situaţiilor de urgenţă 

- a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Planului de analiză 

şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău; 

- a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Planului de măsuri 

şi acţiuni al Serviciului de Protecţie Civilă din cadrul Inspecţiei de Prevenire şi a Planului de măsuri şi 

acţiuni al Centrului Operaţional Judeţean, din structura Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, pentru anul 2011. 
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d). în domeniul asigurării ordinii publice: 

- a fost asigurat secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău (ATOP), prin 

organizarea celor 4 şedinţe ordinare şi a câte 8 şedinţe pentru fiecare din cele 3 comisii de 

specialitate ale acestui organism; 

- a fost elaborat Planul Strategic cuprinzând principalele obiective de acţiune ale 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău pentru anul 2010; 

- au fost elaborate 3 Hotărâri ATOP Bacău, dintre care 2 privind modificarea componenţei 

nominale a acestui organism şi 1 privind aprobarea Planului Strategic cuprinzând principalele 

obiective de acţiune ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău pentru anul 2010; 

- au fost elaborate 3 Hotărâri ale Consiliului Judeţean Bacău, dintre care 2 privind validarea 

unor membrii ATOP şi 1 privind modificarea indemnizaţiilor de şedinţă pentru membrii ATOP Bacău. 

      

II.II.MĂSURI PENTRU ÎNTREŢINEREA, DEZVOLTAREA ŞI PERFECŢIONAREA 

COMPONENTEI INFORMATICE 
Întreţinerea, dezvoltarea şi perfecţionarea componentei informatice a urmărit, în principal, 

realizarea următoarelor obiective: 

- dezvoltarea sistemului informatic prin dotări noi cu: calculatoare, imprimante, servere ş.a.; 

- întreţinerea şi actualizarea software-lui de bază de pe toate echipamentele de calcul din 

dotare; 

- amenajarea unui spatiu destinat servere-lor din consiliul judetean, dotarea cu echipamente a 

acestuia si mutarea servere-lor existente in acest spatiu; 

- întreţinerea şi administrarea reţelei de calculatoare şi a legăturii INTERNET; 

- întreţinerea şi instalarea echipamentelor de tehnologia informaţiei; 

- dezvoltarea componentei informatice prin extinderea utilizării tehnologiei informaţiei, 

implementarea de aplicaţii informatice şi perfecţionarea aplicaţiilor existente; 

- preluarea, prelucrarea, stocarea şi transmiterea corectă a informaţiilor; 

- acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate personalului propriu şi celui din 

aparatul primăriilor, precum şi personalului din instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea 

consiliului judeţean; 

 

Activităţile de bază s-au efectuat în următoarele direcţii: 

Activităţi privind strategia de informatizare 

- stabilirea conţinutului paginii WEB şi întocmirea procedurilor de actualizare şi modificare a 

informaţiilor din pagina WEB; 

- stabilirea conţinutului şi machetarea materialelor cu caracter informativ pentru mediatizarea 

realizărilor şi activităţilor Consiliului Judeţean; 
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- stabilirea dotării cu tehnologia informaţiei; 

- realizarea unei soluţii integrate de comunicaţii între Consiliul Judeţean şi primăriile din judeţ, 

precum şi instituţiile din subordine care să asigure fluxul de informaţii în timp real precum şi accesul 

la INTERNET. 

Activităţi de concepţie şi dezvoltare: 

- evidenţa şi gestionarea bazelor de date ale consiliului judeţean (personal, salarii, buget, 

patrimoniu, venituri, etc.); 

- proiectarea, dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor proprii (ex: evidenţa contabilă, evidenţa 

inventarului mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, bilanţul contabil, elaborare buget propriu, 

capacitatea financiară, evidenţa hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Bacău); 

- prelucrarea şi asimilarea unor aplicaţii realizare de terţi (Legis, Urbanism); 

- întreţinerea bibliotecii de programe şi arhivare. 

Activităţi de valorificare şi întreţinere a resurselor informatice; 

- implementarea şi întreţinerea software-lui de aplicaţii  

- instruirea utilizatorilor pentru exploatarea aplicaţiilor şi produselor program; 

- acordarea de asistenţă tehnică utilizatorilor de tehnică de calcul din aparatul propriu şi 

consultanţă de specialitate primăriilor comunale şi orăşeneşti, precum şi instituţiilor şi serviciilor 

publice aflate sub autoritatea consiliului judeţean. 

Activităţi de info-grafie şi editare computerizată 

- tehnoredactarea şi imprimarea documentelor şi studiilor; 

- prelucrarea de texte, imagini şi grafice privind activitatea consiliului judeţean. 
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III. STRUCTURA  ARHITECTULUI SEF 
 
ACTIVITATEA DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM 

Conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 350/2001 şi Legea nr. 
50/1991,cu modificarile si completarile ulterioare, structura de specialitate în domeniul 
amenăjarii teritoriului şi urbanismului condusă de arhitectul-şef al judeţului a coordonat 
activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel judeţean şi a gestionat procedura 
autorizării executării lucrărilor de construcţii, prin desfaşurarea următoarelor activităţi 
principale: 

 

a). activităţi specifice privind avizarea şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 

Emiterea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi eliberarea 

avizelor structurii de specialitate, concretizată într-un aport valoric de 453 131,50 lei, defalcat pe 

urmatoarele componente: 

- 473 certificate de urbanism – aport valoric de 123.364,00 lei – reprezentand valoarea 

taxelor achitate pentru emiterea acestora; 

- 145 autorizaţii de construire/desfiinţare - aport valoric de 1.095.909,20 lei – 

reprezentand valoarea taxelor achitate pentru emiterea acestora; 

- 231 avize ale structurii de specialitate - aport valoric de 3.603,60 lei - reprezentand 

valoarea taxelor achitate pentru emiterea acestora; 

TOTAL : 1.222.876,80 lei 

Prelungirea valabilitatii unui numar de 40 de certificate de urbanism si autorizatii de construire 

in cuantum valoric de 2.983,00 lei;  

Informarea solicitanţilor asupra conţinutului documentaţiilor prevăzute de lege pentru emiterea 

certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare, verificarea documentaţiilor depuse 

şi returnarea acestora în situaţia în care se constată ca sunt incomplete, cu recomandarea soluţiilor 

de rezolvare a deficienţelor constatate; 

Informarea publicului interesat asupra modului de aplicare a noilor prevederi legale incluse în 

legislaţia privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi în domeniul autorizării executării 

lucrărilor de construcţii, intervenite în cursul anului 2010, respectiv Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare şi 

Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;  
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Pregătirea documentaţiilor complete, depuse în vederea anălizării, redactarea actelor de 

autoritate pentru care documentaţiile respectă prevederile legale, semnarea, înregistrarea şi 

înaintarea acestora solicitanţilor; 

Determinarea valorii timbrului arhitecturii pentru fiecare investiţie pentru care se solicită 

autorizaţia de construire şi întocmirea documentelor necesare virării lunare a taxelor în contul 

unităţilor beneficiare, respectiv Uniunea Arhitecţilor din România şi Ordinul Arhitecţilor din România, 

conform opţiunii autorului dreptului de autor sau moştenitorilor acestuia, dupa caz; 

Întocmirea lunară şi semestrială a situaţiei actelor de autoritate emise şi transmiterea acesteia 

Inspectoratului de Stat în Construcţii al judeţului Bacau şi Direcţiei Judeţene de Statistică, precum şi 

asigurarea caracterului public, în conformitate cu prevederile legii; 

Reactualizarea băncii de date cuprinzând documentaţiile aferente certificatelor de urbanism, 

autorizaţiilor de construire, certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, 

precum şi valorificarea conţinutului acesteia prin eliberarea de copii dupa documentele existente, la 

solicitarea persoanelor fizice şi juridice interesate; 

Verificarea respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii pe 

teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea 

teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor, realizarea acţiunilor de îndrumare şi 

control a activităţii autorităţilor locale şi rezolvarea scrisorilor şi reclamaţiilor adresate Consiliului 

Judeţean prin efectuarea deplasării şi cercetării în teren; 

Participare în comisia de recepţie a lucrărilor care au fost autorizate de către Consiliul 

Judeţean Bacău; 

Încheierea protocoalelor cu autorităţile administraţiei publice locale care nu au persoane 

responsabile cu urbanismul şi amenajarea teritoriului, pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a 

autorizaţiilor de construire de către Consiliul Judeţean Bacău, precum şi a contractelor de parteneriat 

tehnic cu autorităţile administraţiei publice locale care nu dispun de structuri/compartimente de 

specialitate, pentru acordarea asistenţei tehnice din partea structurii de specialitate din cadrul 

Consiliului Judeţean Bacău; 

Eliberarea de copii după documentele existente în arhiva tehnică, contravaloarea serviciilor 

prestate fiind în cuantum valoric de 7.388,40 lei. 

 

b). activităţi specifice privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

 

Informarea solicitanţilor asupra conţinutului documentaţiilor prevăzute de lege pentru emiterea 

avizului Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, verificarea documentaţiilor depuse 

şi returnarea acestora în situaţia în care se constată ca sunt incomplete, cu recomandarea soluţiilor 

de rezolvare a deficienţelor constatate; 
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Verificarea, prezentarea şi analizarea în plenul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism  a unui număr de 106 documentaţii de urbanism,  respectiv: 

23 Planuri Urbanistice Generale - comunele Buciumi, Gioseni, Beresti Tazlau, Buhoci, 

Magiresti, Filipeni, Margineni, Negri, Gura Vaii, Sascut, Parincea, Glavanesti, Dofteana, Gaiceana, 

Motoseni, Prajesti, Huruiesti, Damienesti, Brusturoasa, Berzunti, Vultureni, Livezi si orasul Slanic 

Moldova ; 

56 Planuri Urbanistice Zonale – pentru care s-a incasat 873,60 lei; 

27 documentatii au fost returnate la beneficiari pentru a fi completate si corectate; 

Coordonarea elaborării, avizării şi aprobării Planurilor Urbanistice Generale şi Regulamentelor 

Locale de Urbanism ale municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Bacău 

Reprezentare în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice; 

Participarea la întâlnirile de lucru ale Registrului Urbaniştilor din România; 

Participarea la întâlnirile de lucru ale Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de judeţe, organizate sub 

egida Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; 

 

c) activitati specifice  privind cadastru si banca de date urbane: 

 

Asigurarea activitaţii de preluare/predare a unor bunuri în/din patrimoniul judeţului, 

Asigurarea activităţii de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul judeţului, 

Întocmirea de referate şi recepţionarea documentaţiilor cadastrale şi planurilor de situaţie 

pentru imobilele aparţinând domeniului public şi privat al judeţului, respectiv Spitalul Judeţean de 

Urgentă Bacău, Spitalul de Pediatrie, Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţie a Copilului 

Bacău, Dispensarele medicale, Policlinica Militară Bacău si Aeroportul International “George 

Enescu"; 

Efectuarea formelor legale pentru înscrierea în cartea funciară a unor imobile aparţinând 

domeniului public şi privat al judeţului, respectiv Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, Spitalul de 

Pediatrie, Centrul Maternal, Complex Margareta, Clădire Ateneu; 

Transmiterea corespondenţei către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Consiliul 

local Slanic Moldova, Consiliul local Moineşti, privind derularea lucrărilor prevăzute în programul 

“Sistem informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi a băncilor de date urbane” pentru anul 

2010 si participarea in comisia de receptie  ; 

Desfasurarea de activităţi specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea stării 

tehnice/casare a unor bunuri şi clădiri din domeniul public si privat  al judeţului; 

Verificarea, restituirea pentru completare, recepţia şi/sau avizarea documentaţiilor pe baza 

carora urmează să se elibereze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor 
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aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, solicitate în temeiul H.G. nr. 834/1991 

de către S.N.P. Petrom S.A.; 

Asigurarea asistenţei tehnice privind vânzarea-cumpărarea de terenuri din domeniul privat al 

autorităţilor publice locale, concesionări, închirieri de terenuri şi/sau spaţii comerciale sau productive, 

la solicitarea autorităţilor publice locale; 

Participarea în comisia de recepţie a documentaţiilor cadastrale de dezmembrare a imobilelor 

in care se desfasoara activitati medicale şi activităti medicale conexe; 

 

d) activităţi determinate de îndeplinirea unor atribuţii specifice: 

 

Îndeplinirea atribuţiilor care revin în temeiul H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor 

naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, de către responsabilul cu gestionarea 

documentelor clasificate în Structura de securitate înfiinţată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Bacău nr. 65/01.04.2009, respectiv întocmirea Programului de Prevenire a Scurgerii de 

Informaţii clasificate şi listelor cu lucrările existente şi nominalizate ca fiind “secrete de serviciu” şi a 

salariaţilor care au acces la aceste documente în baza autorizaţiilor de acces la informaţiile clasificate 

ca “secrete de serviciu”; 

Asigurarea secretariatului comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 

declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes local; 

Inventarierea lucrărilor publice şi construcţiilor autorizate în judeţul Bacău, care se realizează 

din fonduri publice sau private, constituirea şi gestionarea băncii de date permanente, conform H.G. 

nr. 853/1998 privind autorizarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului de a constitui 

şi gestiona banca de date cuprinzand lucrarile publice şi construcţiile; 

Actualizarea şi gestionarea bazelor de date privind Proiectele pentru obiectivele de investiţii  

la Consiliile locale; 

Asigurarea secretariatului comisiei socio-economice de examinare si avizare a implantarii 

structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare; 

Desfasurarea de activităţi specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea stării 

tehnice/casare a unor bunuri şi clădiri din domeniul public al judeţului; 

Participarea in comisiile de delimitare a unitatilor administrativ teritoriale ale judetului Bacau;  

Participarea in comisiile de inventariere a zonelor cu risc la alunecari de teren si cutremure 

pentru materializarea acestora in documentatia: “Servicii de elaborare a hartilor de risc natural pentru 

alunecari de teren pentru zone din judetul Bacau expuse acestui fenomen” intocmita de SC IPTANA 

SA . 

Participarea in cadrul comisiilor de evaluare a pagubelor produse in urma fenomenelor 

meteorologice periculoase manifestate pe raza judetului Bacau in luna iunie 2010 in localitatile : 
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Blagesti, Buhoci, Damienesti, Filipeni, Filipesti, Gioseni, Magura, Margineni, Negri, Nicolae Balcescu, 

Parincea, Podu Turcului, Prajesti, Tamasi, Ungureni, Urechesti, Vultureni, Letea Veche, Motoseni; 

Verificarea şi soluţionarea scrisorilor şi a  petiţiilor.  
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IV. DIRECŢIA  TEHNIC – INVESTIŢII ŞI LUCRĂRI  PUBLICE 
 
 

Activităţile desfăşurate în cadrul Direcţiei Tehnic Investiţii şi Lucrări Publice au urmărit 
atât transpunerea la nivelul teritoriului judeţului a strategiilor, politicilor şi programelor de 
dezvoltare în profil spaţial, cât şi monitorizarea implementării acestora în conformitate cu 
documentaţiile de specialitate aprobate,fiind structurate pe îndeplinirea atribuţiilor care revin 
autorităţii administraţiei publice judeţene în ceea ce priveşte dezvoltarea economico-socială şi 
de mediu a judeţului precum şi în gestionarea serviciilor publice, astfel: 

 

a). PROGRAME NAŢIONALE DE SERVICII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 

 

a).1). Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, instituţii publice  

 

Gestionarea şi monitorizarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 

sportive din spaţiul rural, derulat conform O.G. nr. 7/2006. 
Obiective cuprinse in program: 

a) componenta 1 - poduri şi podeţe, alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare - 58, 

suma alocată de la bugetul de stat - 109 785 mii lei, din care: 

- poduri şi podeţe:   25, suma alocată - 47.153 mii lei; 

- alimentare cu apă:   14, suma alocată -  28.569 mii lei; 

- canalizare şi staţii de epurare: 19,  suma alocată - 34.063 mii lei 

b) componenta 2 - baze sportive:36, suma alocată de la bugetul de stat – 3 493 mii lei 

Gestionarea şi monitorizarea Programului de alimentare cu apă la sate, derulat conform 

H.G. nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea modernizarea şi/ sau asfaltarea 

drumurilor de interes  judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă,canalizarea şi epurarea apelor 

uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată şi 

actualizată. 

In cursul anului 2010 aflându-se în derulare 6 obiective, suma alocată de la bugetul de stat în 

2010 fiind de 3 484 mii lei, iar suma necesară pentru punerea în funcţiune a obiectivelor de 12 791 

mii lei. 

Derularea, impreună cu consultantul ILF Consulting Engineers, a proiectului de Investiţii 

Masura ISPA 2005 RO P PA 001-2  “Asistenţa tehnică pentru pregatirea proiectelor in sectorul 

apa/apa uzata in România”, a cărui scop il constituie indeplinirea angajamentelor asumate de 

România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană in domeniul protecţiei mediului – respectiv 

apa/apa uzata, precum şi pregatirea aplicatiei pentru accesarea fondurilor europene – Fondul de 
Coeziune – pentru etapa I de implementare. Obiectul Master Planului il constituie stabilirea 



 

 28

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2010 

 

necesarului de investiţii in domeniul apei/apei uzate, prioritizarea investiţiilor şi estimarea costurilor, 

pe etape de implementare, pentru o perioada de 30 de ani. 

Etapele de implementare sunt: 

 I 2008-2015 

 II 2016-2018 

 III 2019-2037 

Se estimeaza ca lucrările vor demara in anul 2011. 

Valoarea totala a investitiilor aprobate prin Acordul de principiu – 118 milioane euro (conform 

evaluarilor facute de consultant).In cursul anului 2010 – s-a contribuit prin activitatea desfaşurată, la 

indeplinirea urmatoarelor obiective: 

- finalizarea şi supunerea spre aprobare Consiliului Judeţean a Studiului de 

Fezabilitate, a Indicatorilor Tehnico - Economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul 

“Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apa şi apa uzata in judeţul  Bacău”; 

- finalizarea infiinţării Operatorului Regional - S.C. Compania Regionala de Apa S.A. 

Bacău, prin fuziunea prin contopirea intre S.C. APA SERV S.A. Bacău din subordinea 

Consiliului Judeţean Bacău şi S.C. Compania de Apa  Bacău S.A.; 

- obţinerea tuturor documentelor care fac dovada disponibilităţii terenurilor aferente 

investiţiilor ce urmeaza a fi realizate prin Proiect in vederea anexarii la Aplicaţia de Finantare; 

- finalizarea in vederea depunerii spre analiza/ aprobare la Ministerul Mediului şi 

Padurilor, a Aplicatiei de Finantare “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apa şi apa 

uzată in judetul Bacău”, a carei implementare urmeaza a fi realizate din fornduri POS Mediu 

– Axa Prioritara 1. 

Gestionarea şi monitorizarea acţiunilor privind lansarea Programului prioritar naţional 

pentru construirea sau reabilitarea/modernizarea de sedii pentru aşezămintele culturale; în 

cadrul acestui program, au fost aprobate pentru judetul Bacău, 52 de proiecte conforme cu criteriile 

de eligibilitate din mediul rural - pentru aşezăminte culturale noi, şi 2 proiecte din mediul mic urban – 

pentru reabilitarea aşezămintelor culturale existente (până în prezent, nu s-a deschis finanţarea); 

Gestionarea şi monitorizarea acţiunilor privind derularea Programului naţional de dezvoltare 

rurală prin FEADR, Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatăţirea serviciilor de 

bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale; fiind în curs 

de derulare 17 proiecte,în valoare totală eligibilă de 170 086 mii lei;   

Asigurarea activităţii de coordonare referitor la implementarea Programului Electrificare 

2007 –2009, în aplicarea prevederilor H.G. nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului "Electrificare 

2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localitaţilor neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii 

de management al programului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului 
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Internelor şi Reformei Administrative nr. 563/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind 

implementarea Programului "Electrificare 2007-2009". 

Lista proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul programului, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.101/29.06.2009 ,cuprinzând cele 20 de proiecte in valoarea 

investiţiilor necesare evaluată la 23 119 mii lei, depuse in anul 2009 la Ministerului Administraţiei şi 

Internelor in vederea evaluării de către Comisia special constituită au fost preluate in cursul anului 

2010 de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

In şedinta Guvernului din data 9.03.2010 s-a hotărât ca S.C. Electrica S.A. prin filialele sale şi 

impreuna cu operatorii privaţi de distribuţie ,sub coordonarea Ministerul Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri să realizeze în perioada 2010-2012 un program consistent de electrificare. În 

acest scop s-a fost transmis  către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi către E-

ON Moldova Distributie,“Lista localitatilor neelctrificate”actualizata,prioritate avand localităţile cu 

documentaţii depuse  iniţial. 

 

a).2). Programul privind producerea energiei din surse regenerabile  

Implementarea proiectului Completarea sistemelor clasice existente de încalzire cu 

sisteme care utilizeaza energie solară la o serie de cladiri aflate in domeniul public al judetului  

Bacău. In cadrul acestui proiect au fost cuprinse 6 obiecte (realizarea a sase instalatii independente 

functional care utilizeaza energie solara) care deservesc un numar de 19 cladiri aflate in 

administrarea: 

- Spitalului Judeţean de Urgenţă; 

- Spitalului de Pediatrie; 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

Investiţiile in valoare totala de 4888 mii lei,din care 2113 mii lei (reprezentând 49% din 

cheltuielile eligibile) vor fi asigurate prin intermediul Administrarii Fondului pentru Mediu. Pe parcursul 

anului 2010 au fost efectuate plaţi in valoare de 134917,87 lei reprezentand cheltuieli de proiectare, 

cheltuieli pentru obtinerea certificatelor de urbanism şi pentru autorizaţiile de construire precum şi 

pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatele de urbanism.Au fost incepute lucrarile de executie 

propriu-zisa,urmand ca acestea sa fie receptionate in trimestru I -2011.  
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a).3). Diminuarea riscurilor şi înlăturarea efectelor produse de calamităţi naturale  

 

Gestionarea şi monitorizarea Proiectului de diminuare a riscurilor in cazul producerii 

calamităţilor naturale şi pregatire pentru situaţii de urgenţa  Componenta B;Reducerea riscului 

seismic, aprobat prin Hotararea Guvernului 523/07.04. 2004, in care este inclus obiectivul  

Consolidare şi modernizare Centrul pentru actiuni de salvare şi prevenire a dezastrelor (Corp A,B)–

Cladirea fostei Biblioteci judeţene Bacău; 

  

  

  
 

- Coordonator program: Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Locuinţelor    

            (prin Unitatea de Management a Proiectului). 

- Surse de finantare: din credite externe, din bugetul de stat prin bugetul MDLPL,  

            precum şi din alte surse legal constituite. 

- Situaţia derularii Programului: lucrările incepute in februarie 2008, au fost receptionate in 

data de 19 noiembrie 2010. 

Valoarea totala aprobata a investiţiei:  2.981 mii lei, din care: 

- 1.123 mii lei – fonduri asigurate de Banca Mondiala şi Guvernul Romaniei; 
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- 1.858 mii lei –din bugetul judetului. 

Îndeplinirea unor activităţi specifice în cadrul Comisiei judeţene de prevenire şi apărare 

împotriva calamităţilor naturale (sprijinirea gestionării situatiilor de urgenţă, a evaluării pagubelor 

determinate de producerea unor calamităţi,stabilirea măsurilor privind refacerea sau repunerea în 

funcţiune a unor obiective distruse de calamităţi – drumuri, poduri, reţele de apă şi canalizare, etc). 

 
b). PROTECŢIA MEDIULUI 

 

Înfiinţarea prin H.C.J. nr.42/30.03.2010 a Unităţii de Implementare a proiectului “Sistem 

integrat de management a deşeurilor solide în judeţul Bacău” care, pe parcursul anului 2010  a 

contribuit  prin activitatea desfăşurata, la îndeplinirea urmatoarelor obiective: 

- finalizarea şi supunerea spre aprobare Consiliului Judeţean, a Master Planul Sistem 

Integrat de Management al Deşeurilor Solide în judeţul Bacău”(SIMDS) şi a Listei de investiţii 

prioritare pentru sectorul deşeuri,aprobate prin H.C.J.nr110/19.07. 2010; 

- corelarea prevederilor Planului judeţean de gestionare a deşeurilor,cu prevederile 

Master Planului; 

- supunerea spre aprobare Consiliului Judeţean  Bacău a “Planului judeţean de 

gestionare a deşeurilor in judeţul Bacău”, aprobat prin H.C.J. nr.111/19.07.2010; 

- finalizarea şi supunerea spre  aprobare, Consiliului Judeţean a Studiului de Fez-

abilitate, Indicatorilor tehnico – economici şi Politicii tarifare aferente  proiectului “Sistem 

integrat de management a deşeurilor solide in judeţul Bacău”, aprobate prin H.C.J. nr. 211/ 

22.12.2010; 

- finalizarea şi semnarea, de către toti membrii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare  Bacău a «Documentului de poziţie privind modul de 

implementare a proiectului “Sistem integrat de management a deşeurilor solide în judeţul 

Bacău” » 

- obţinerea Certificatului de Urbanism aferent proiectului SIMDS şi anexarea lui la 

Aplicaţia de Finanţare; 

- desfaşurarea procedurii de Evaluare a  Impactului Asupra Mediului pentru Proiectul 

SIMDS, concretizată prin obţinerea Avizului de mediu, anexă la Aplicaţia de Finanţare; 

- elaborarea unor planuri urbanistice zonale şi obtinerea unor avize,  solicitate prin 

Certificatul de urbanism; 

- obţinerea tuturor documentelor care fac dovada disponibilităţii terenurilor aferente 

investiţiilor ce urmeaza a fi realizate prin Proiect, şi  anexarea acestora la Aplicaţia de 

Finanţare; 
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- finalizarea şi depunerea spre analiza/ aprobare la Ministerul Mediului şi Padurilor, a 

Aplicaţiei de Finanţare “Sistem integrat de management a deşeurilor solide in judeţul Bacău”, 

a cărei implementare urmeaza a fi realizată din fonduri POS Mediu – Axa Prioritara 2. 

Gestionarea proiectului “Controlul integrat al poluarii cu nutrienţi”, in cadrul căruia sunt 

cuprinse 3 unităţi administrative-teritoriale (Garleni, Caiuti şi Racaciuni). În anul 2010 au fost 

incheiate Acte Adiţionale la Conveţile de Colaborare incheiate in anul 2009, cu Unitatea de 

Management a Proiectului din cadrul Ministerului Mediului şi Padurilor. Valoarea totala a investiţilor 

este estimata la 1368 mii euro, suma de 70 mii euro va fi finanţată din bugetele locale. 

Pregătirea documentaţiilor tehnico-economice în vederea accesării la Programul de 

îmbunătaţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate;  

Implementarea programului urmeaza a se realiza pentru cele trei comune incluse (Parincea, 

Urecheşti şi Tamaşi) incepând cu anul 2011, din Fondul de Mediu. Indeplinirea unor activitati 

specifice in cadrul Comisiei de Analiza Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Bacău.  

Îndeplinirea unor activităţi specifice în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică din cadrul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.  

 

c) MONITORIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE 

 

Realizarea lucrarilor la investiţia Catedrala ortodoxă “Înălţarea 

Domnului" 

- valoarea totală a investiţiei (actualizată la data de 

31.12.2010):46.700 mii lei 

- realizări la 31.12.2010:  31.883 mii lei                                                     

- din care in anul 2010: 4.568 mii lei 

- lucrări rămase de realizat: 14 .817 mii lei   

pentru finalizare lucrari montaj placaj piatra naturala la faţada, 

montare invelitoare tabla, tâmplarie, placaje interioare cu căramida + 

tencuieli speciale, etc. 

La investiţia menţionata anterior, se adaugă lucrarile de instalaţii interioare şi exterioare 
aferente Catedralei: 

- valoarea totala:         5.625 mii lei 

- realizat pana la 31.12.2010:                   1.168 mii lei 

- din care, in anul 2010:             40 mii lei 

- lucrari ramase de executat:                    4.457 mii lei 
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Gestionarea Contractului de asociere dintre Judeţul 

Bacău şi Parohia romano-catolică “Sf. Nicolae” Bacău, în 

vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului de 

construire a Lacăşului de cult romano-catolic “Inima 

Neprihănită a Mariei”: 

- valoarea actualizata a investitiei finantate de C.J.  

                                                                 1.404,4 mii lei; 

 - data inceperii lucrarilor:                              august 2009; 

-  termen PIF:   februarie 2011;  

- realizari la 31.12.2010:                1.288  mii lei; 

- lucrari ramase de executat:              116,4 mii lei; 

1 858 mii lei 

 

 

 

Gestionarea Contractului de asociere a Judeţului Bacău cu Municipiul Moineşti in 

vederea finanţării şi realizării in comun a Proiectului de extindere a Compartimentului de 

primire – urgenţe al Spitalului Municipal Moineşti; 

            - data inceperii lucrarilor: mai 2010; 

            - valoarea contractata a lucrarilor:    2.170 mii lei; 

            - realizari la 31.12.2010:        569 mii lei; 

            - lucrari ramase de executat:                1 601 mii lei; 

Calitatea proiectului – intocmit prin grija Consiliului Local Moineşti, precum şi neacordarea de 

către proiectant a asistenţei tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor, au determinat nefinalizarea la 

timp a lucrărilor – conform contractului , durata de execuţie a acestora fiind stabilita la 6 luni.  

Gestionarea Contractului de asociere a Judeţului Bacău cu Consiliul Local Oneşti in 

vederea realizării Planului de investiţii prioritare pentru municipiul Oneşti, necesare 

conformării cu standardele impuse de Uniunea Europeana referitoare la calitatea apei potabile 

şi tratarea apei uzate prevăzut în Etapa I a Master Planului intocmit pentru judetul  Bacău in sectorul 

apa/apa uzata, constand in realizarea urmatoarelor investitii intr-un program annual. 

 - Extindere şi reabilitare SEAU (Staţie de epurare a apelor uzate) centrală existentă în 

Oneşti  – Proiectare + Execuţie Stadiul investiţiei: in curs de contractare intocmirea unui studiu de 

prefezabilitate care să stabilească, pe baza de date tehnice şi economice, necesitatea şi 

oportunitatea extinderii şi reabilitării SEAU (Staţiei de epurare a apelor uzate) centrală existentă în 

Oneşti sau realizarea unei staţii noi de epurare a apelor uzate. 

 -  Extindere reţea canalizare din Oneşti – Execuţie 
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Stadiul investiţiei: a fost intocmit şi aprobat proiectul tehnic, urmând a fi contractată execuţia 

propriu-zisă a lucrărilor. 

 - Reţea canalizare nouă în Borzeşti – Proiectare + Execuţie 

Gestionarea contractelor privind realizarea unor lucrări de intervenţii la imobile aflate in 
domeniul public si privat al judeţului: 

Clădire Leagan nr. 1 , str. G. Bacovia nr. 54 – lucrările de consolidare, reparaţii şi reabilitari 

termice, incepute la sfarşitul anului 2009. Valoarea actualizată  investiţiei: 1.700 mii lei; 

  
 

Imobil situat in mun.  Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 25 D, denumit Policlinica Militară - 

transmis  din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în 

domeniul public al judeţului, conform prevederilor H.G. nr. 975/2009, urmând ca acesta să aiba 

destinaţia de sediu al Centrului Militar Judeţean Bacău.In cursul anului 2010, s-a finalizat şi s-a 

aprobat Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervetiţi  ce se impun a fi efectuate asupra 

imobilului şi s-a incheiat contractul de servicii constând in intocmirea proiectului tehnic şi a detaliilor 

de execu-ţie, care se vor finalize in trim I- 2011. 

 

d). ACTIVITĂŢI SPECIFICE 

 

-asigurarea asistentei tehnice privind elaborarea documentaţiilor tehnico-economice 
privind lucrările publice ; 

- inventarierea lucrărilor publice şi construcţiile autorizate, in judeţul Bacău, care se 

realizeaza din fonduri publice sau private, constituirea şi gestionarea bancii de date permanente, 

conform H.G. 853/1998; 

-  asigurarea activităţii de secretariat in cadrul Comisiei tehnico-economice dincadrul 

Consiliului Judeţean ; 

- asigurarea asistenţei tehnice in acţiunea de evaluare şi selecţie a obiectivelor de 
investiţii publice cuprinse in Programul de investiţii a bugetului propriu al Consiliului judeţean ; 

- desfaşurarea de activităţi specifice in cadrul Comisiei pentru determinarea stării 
tehnice/casare a unor bunuri şi cladiri din domeniul public si privat al judetului; 

- asigurarea activitătii de inventariere a bunurilor aflate in patrimoniul judeţului ; 
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- asigurarea activitătii de preluare/predare a unor bunuri in/din patrimoniul judeţean; 
- inventarierea documentelor din arhiva tehnică gestionată de Consiliul Judeţean Bacău; 

- verificarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii 
publice a caror finanţare se asigura integral sau parţial din bugetul judeţului şi propunerea spre 
aprobare a acestora de catre Consiliul judeţean. 

- participarea la comisiile de evaluare a pagubelor produse de inundatiile din perioada mai-

iulie 2010. 

 

e) TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN 

 
1. Intocmire documente de procedură ( corespondenţă cu autorităţile executive locale 

,operatori de transport ,ministere ,A.R.R. –Agenţia Bacău,C.N.M.S.I.–S.A.E.T. Bucureşti , intocmire 

Rapoarte şi proiecte de hotărâre ) pentru emiterea de hotărâri ale Consiliul Judetean Băcau 

referitoare la : 

1.1  Aprobarea modificărilor ,completărilor şi reactualizării condiţiilor de 
transport pe unele trasee judeţene cuprinse in “ Programul de transport public judeţean prin 

servicii regulate pentru perioada 1 iulie 2008 – 30 iunie 2011 “,aprobat prin H.C.J. Bacău 

nr.39 /17.03.2008 “,cu modificările şi completările operate in anii 2008 şi 2009 – H.C.J. Bacău 
nr.84 /31.05.2010 şi  H.C.J. Bacău nr.171 / 29.10.2010. 

1.2  Aprobarea tarifelor propuse de operatorii de transport pentru unele trasee 

judeţene cuprinse in  Programul de transport public judeţean prin servicii regulate –H.C.J. 
Bacău nr.93 / 29.06.2010 şi H.C.J. Bacău nr.172 / 29.10.2010 – hotărâre prin care au fost 

sanctionaţi cu  “Avertisment “ doi operatori de transport judeţean ; 

1.3  Aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu in vederea 

efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale , pe raza 

judeţului Bacău , stabilite initial prin H.C.J. Bacău nr.55 / 23.04.2008 şi indexate in anul 2009 

prin H.C.J. Bacău nr.168 / 19.10.2009 –H.C.J. Bacău nr.189/ 22.11.2010. 
 2.  Participare la lucrarile Comisiei Paritare,infiintata prin Dispozitia nr. 64 /13.03. 2008 a   

Preşedintelui Conşiliului Judeţean Bacău.  

S-a pregatit şi s-a transmis catre Centrul Naţional Pentru Managementul Societăţii 

Informaţionale–Serviciul de atribuire electronica in transport, Bucureşti, documentaţia necesara 

organizării licitaţiei pentru atribuirea  unui traseu judeţean al carui deservent – S.C.Eliscomex 

S.R.L.Oneşti – a renunţat , din motive economice la prestarea serviciului pe traseul respectiv. Dupa 

finalizarea licitaţiei electronice in data de 24.12.2010–traseul nr.57 Bacău–Magura–Crihan,prin 

Hotararea Comisiei Paritare  nr.1 /30.12.2010  acest traseu a fost atribuit  S.C.  Kam  S.R.L.  

Bacău,  jud. Bacău.  
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Actualmente  Programul de transport public judeţean prin servicii regulate se deruleaza pe 

150 ( una suta cincizeci ) trasee judeţene deservite de un numar de 43 ( patruzeci şi trei ) operatori 

de transport.  

3.  Participare la lucrarile  Comisiei de negociere clauze contractuale şi redactare a 

Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport judeţean public de persoane pentru 

traseele cuprinse in Programul de transport public judeţean prin servicii regulate ,stabilită prin 

Dispoziţia Preşedintelui C.J.Bacău nr.36 /04.03.2009. Comisia a negociat şi a intocmit , până in 

prezent , contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate cu un numar de 33 operatori de transport care deservesc 116  trasee judetene cuprinse in 

programul de transport 2008 – 2011. 

4.  Eliberarea ,contra cost , a unui numar de 59 Licenţe de traseu şi a Caietelor de sarcini 
aferente , unui numar de 23 operatori de transport , pentru prestarea servicului de transport judetean 

de persoane prin curse regulate speciale. S-a incasat la bugeţul judeţului suma de 16.402. 

5. Alte activităţi  
- Monitorizarea permanentă a activităţii de transport judeţean de călători prin curse regulate în 

trafic judeţean, pe raza judetului Bacău, derulată conform Programului aprobat pentru perioada 2008 

– 2011 prin H.C.J. Bacău nr.39/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a activităţii 

de transport judeţean de călători prin curse regulate speciale în trafic judeţean; 

- Participarea, in afara orelor de program, la controale in trafic, împreună cu reprezentanţii 

autorităţilor locale, A.R.R. Bacău, I.J.P Bacău , R.A.R. Bacău, Direcţia Vămilor Bacău; 

- Întocmirea documentaţiei necesară înlocuirii autovehiculelor utilizate la efectuarea serviciului 

de transport persoane, la cererea expresă a operatorilor de transport judeţean interesaţi  

- Completarea în permanenţă a bazei de date a Compartimentului “Transport public“ cu 

informaţiile furnizate de conşiliile locale, operatorii de transport judeţean, A.R.R. Bacău –Agenţia 

Bacău, C.N.M.S.I.,Bucureşti şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, A.N.R.S.C.. 

- Monitorizarea transportului local de calători, organizat la nivelul municipiilor,  oraşelor şi 

comunelor de pe raza judeţului Bacău, în sensul înfiinţării de Compartimente de transport public local 

şi atestării acestora de către A.N.R.S.C. Bucureşti; pe raza judeţului Bacău au fost infiintate un numar 

de 17 (saptesprezece ) Autorităti de Autorizare in Transporturi Locale ( judeţeană , municipale , 

oraseneşti , comunale ) ; 

- Cercetarea şi rezolvarea sau, dupa caz, transmiterea la A.R.R. – Agenţia Bacău şi/sau 

Inspectoratului Judeţean de Poliţie –Serviciul“ Poliţie rutieră“ a sesizărilor/ reclamaţiilor pe linie de 

transport rutier public de călători formulate de autoritătile executive locale, operatorii de transport 

judeţean sau beneficiarii serviciului.  
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V. DIRECTIA BUGET – FINANTE 
 

V.I. ACTIVITATEA DE BUGET ŞI FINANCIAR – CONTABILĂ 

 

1). În conformitate cu prevederile Legii nr. 11/2010  privind bugetul de  stat pe anul 2010, 

Consiliul Judeţean Bacău a repartizat sumele pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru proiectele care necesită cofinanţare locală.  

Astfel, Consiliul Judeţean a repartizat pe unităţi administrativ – teritoriale suma de  39.587 mii 

lei, din care: 20.113 mii lei reprezintă “Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” şi 

19.474 mii lei “Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”. 

 Pentru drumuri comunale, Consiliul Judeţean  a repartizat suma de 7.079 mii lei, 

reprezentând Sume defalcate din TVA.  

 

2). Elaborarea, aprobarea şi rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău s-a 

realizat în mai multe etape, astfel: 

a) În baza Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/2010 si a Hotararii Consiliului Judetean nr. 

28/18.02.2010 s-a aprobat bugetul propriu al Consiliului Judetean Bacau în urmatoarea structura: 

                                                                                                            Mii lei 

I . VENITURI TOTALE 227.014 

1. Venituri proprii 4.093 

2. Cote defalcate din impozitul pe venit  (13 % ) 45.350 

3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt. 

echilibrarea bugetelor locale (27%) 

19.442 

4. Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judetului (11.02.01) 

69.774 

5. Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene  10.000 

6. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 

(11.02.06) 

20.082 

7. Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.50) 445 

8. Subventii de la bugetul de stat pt proiecte din FEN postaderare 

(42.02.20) 

86 

9. Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (42.02.21) 

44.559 

10. Sume primite de administratiile locale in cadrul progr. FEGA 

implem. de APIA (42.02.42) 

138 

11. Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea camerelor 1.010 
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agricole (42.02.44) 

12. Subventii de la alte bugete pentru finantarea  persoanelor cu 

handicap (43.02.07) 

2.500 

13. Fondul European de Dezvoltare Regionala (45.02.01) 5.065 

14. Fondul Social European (45.02.02) 3.468 

15. Mecanismul Financiar SEE (45.02.17) 1.002 

II.CHELTUIELI TOTALE 227.014 

b) In baza Hotararii Consiliului Judetean nr. 82/31.05.2010, bugetul propriu al Consiliului Judetean a 

fost rectificat la partea de venituri cu suma de 535,9 mii lei din care: 

-  ,,Venituri din valorificarea unor bunuri”                                                     33,3 mii lei; 

-  ,,Subventii de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor               487, 6 mii lei; 

 finantate din fonduri europene”; 

-   ,,Subventii de la bug. asigurarilor pentru somaj pentru ocuparea              15 mii lei; 

fortei de munca”  

In mod corespunzator s-au rectificat cheltuielile la capitolele: 

-  ,,Alte servicii publice generale“                                                                 69,4 mii lei; 

- ,,Asigurari si asistenta sociala”                                                                  15,0 mii lei;  

- ,,Transporturi”                                                                                           451,5 mii lei. 

c) In baza Hotararii Consiliului Judetean nr. 114/19.07.2010, bugetul propriu al Consiliului Judetean 

Bacau a fost rectificat cu suma de 1.430  mii lei, pe seama urmatoarelor surse de venituri: 

- ,,Varsaminte din profitul net al regiilor autonome”                                     830 mii lei; 

 -,,Subventii de la alte administratii”                                                             600 mii lei. 

 In mod corespunzator s-au rectificat cheltuielile la capitolele: 

-  ,,Alte Servicii Publice Generale“                                                            1.370 mii lei; 

- ,,Cultura, recreere si religie”                                    - 60 mii lei; 

- ,,Agricultura si silvicultura”                                                                         120 mii lei. 

d) Prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 141/25.08.2010 bugetul propriu al Consiliului Judetean 

Bacau a fost rectificat la partea de venituri cu suma de -6.311,33 mii lei, astfel: 

- „Sume defalcate din TVA”                                                                - 7.335,00 mii lei; 

- „Subventii de la bugetul de stat”                                                            356,40 mii lei; 

- „Sume primite de la UE”                                                                        667,27 mii lei; 

În mod corespunzator s-au rectificat cheltuielile la capitolele: 

- ,,Autoritati publice“                                                                              - 816,00 mii lei; 

- ,,Alte servicii publice generale”                                                               23,81 mii lei; 

- ,,Invatamant”                                                                                        -762,00 mii lei; 

- ,,Cultura, recreere si religie”                                                                 -500,00 mii lei; 
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- ,,Asigurari si asistenta sociala”                                                         - 4.020,82 mii lei;  

- ,,Protectia mediului”                                                                              -600,00 mii lei; 

- ,,Transporturi”                                                                                        363,68 mii lei. 

 

e) In baza Hotararii Consiliului Judetean nr. 153/13.10.2010, bugetul propriu al Consiliului Judetean 

Bacau a fost rectificat cu suma de 8.763,8 mii lei, pe seama urmatoarelor surse de venituri: 

-,,Subventii de la bugetul de stat”                                                           6.718,6 mii lei; 

-,,Sume primite de la UE”                                                                       2.045,2 mii lei. 

In mod corespunzator s-au rectificat cheltuielile la capitolele: 

- ,,Autoritati publice”                                                                                - 108,0 mii lei; 

- ,,Alte servicii publice generale”                                                          - 1.537,0 mii lei; 

- ,,Aparare”                                                                                              - 376,0 mii lei; 

-,,Ordine publica si siguranta nationala”                                                    - 42,0 mii lei; 

- ,,Invatamant”                                                                                      - 3.902,1 mii lei; 

- ,,Sanatate”                                                                                             - 660,0 mii lei; 

- ,,Cultura, recreere si religie”                                                                  - 260,9 mii lei; 

- ,,Asigurari si asistenta sociala”                                                             5.534,0 mii lei; 

- ,,Protectia mediului”                                                                              - 300,0 mii lei; 

- ,,Agricultura si silvicultura”                                                                    - 155,0 mii lei; 

- ,,Transporturi”                                                                                     10.570,8 mii lei. 

f) In baza  Hotararii Consiliului Judetean nr. 192/09.12.2010, bugetul propriu al Consiliului Judetean 

Bacau a fost rectificat cu suma de 132,61 mii lei, din care la partea de venituri: 

 - ,,Venituri proprii”                                                                                   899,00 mii lei; 

 - ,,Subventii de la bugetul de stat”                                                       1.215,60 mii lei; 

 - ,,Sume primite de la UE in contul platilor efectuate”                      - 1.981,99  mii lei; 

In mod corespunzator s-au rectificat cheltuielile la capitolele:  

- ,,Autoritati publice“                  9,00 mii lei; 

- ,,Alte servicii publice generale”       - 2.625,51 mii lei; 

- ,,Tranzactii privind datoria publica”                                                      - 512,00 mii lei; 

- ,,Invatamant”                                                                                         362,52 mii  lei; 

- ,,Cultura, recreere si religie”                                                                     35,00 mii lei; 

- ,,Actiuni generale economice“                                                                  11,00 mii lei; 

- ,,Transporturi”                                                                                      2.852,60 mii lei. 

g) In baza Hotararii Consiliului Judetean nr.213/22.12.2010, bugetul propriu al Consiliului Judetean 

Bacau a fost rectificat cu suma de  -129,5 mii lei, din care la partea de venituri: 

- ,,Transferuri voluntare”                                                                                4,5 mii lei; 
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- ,,Subventii de la bugetul de stat”                                                           - 134,0 mii lei; 

 In mod corespunzator s-au rectificat cheltuielile la capitolele: 

- ,,Autoritati publice”                                                                                       4,5 mii lei; 

- ,,Alte servicii publice generale”                                                                211,0 mii lei; 

- ,,Tranzactii privind datoria publica”                                                        - 379,0 mii lei; 

- ,,Cultura, recreere si religie”                                                                    168,0 mii lei; 

- ,,Asigurari si asistenta sociala”                                                              - 134,0 mii lei; 

h) In baza  Hotararii Consiliului Judetean nr.218/29.12.2010, bugetul propriu al Consiliului Judetean 

Bacau a fost rectificat cu suma de  3.560,16 mii lei, pe seama urmatoarelor surse de venituri: 

 - ,,Sume defalcate din TVA”                                                                 1.000,00 mii lei; 

 - ,,Subventii de la bugetul de stat”                                                          433,47 mii lei; 

 -,,Sume primite de la UE in contul platilor efectuate”                           2.126,69 mii lei. 

In mod corespunzator s-au rectificat cheltuielile la capitolele: 

- ,,Alte servicii publice generale”                                                                 0,60 mii lei; 

- ,,Transporturi”                                                                                     3.559,56 mii lei. 

   

3 )  Elaborarea propunerilor de buget pentru perioada 2011-2014 

Pentru realizarea obiectivelor propuse s-a estimat un necesar de  271.026 mii  lei in 2011, de 

268.452 mii lei in 2012, de 276.695  mii lei in 2013 si de 298.195 mii lei in 2014. 

Exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite şi urmărirea realizării veniturilor. 

Exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite  a fost corelată cu urmărirea realizării 

veniturilor proprii, prin promovarea proiectelor pentru stabilirea impozitelor, taxelor şi tarifelor la nivel 

judeţean în baza propunerilor formulate de direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean şi a 

instituţiilor din subordinea acestuia. 

S-a monitorizat şi analizat modul de încasare a veniturilor conform bugetului aprobat de 

Consiliul Judeţean. În acest sens, au fost identificate sursele pentru realizarea veniturilor proprii şi 

fundamentarea acestora în proiectul de buget pe anul 2010. S-a urmărit încasarea debitelor şi 

calcularea majorărilor de întârziere pentru debitele neachitate la termen.  

Împrumutul bancar aflat în derulare, contractat de Consiliul Judeţean Bacău pentru realizarea 

investiţiilor de interes local, a fost monitorizat şi raportat lunar la Ministerul Finanţelor Publice şi 

Direcţia Finanţelor Publice a Judeţului Bacău. 

A fost organizată evidenţa proiectelor cu finanţare de la Uniunea Europeană şi s-a urmărit 

încasarea sumelor solicitate prin cererile de rambursare din fondurile europene şi de la bugetul de 

stat. 

De asemenea s-a urmărit organizarea contabilităţii veniturilor în conformitate cu legislaţia în 

vigoare şi înregistrarea corectă şi la termen a veniturilor în contabilitate. 
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Principalele activităţi şi acţiuni realizate: 

Calcularea si plata salariilor si drepturilor de personal  

Acordarea vizei de control finanaciar preventiv (4.095 documente)  

Acordarea avansurilor pentru deplasări interne şi externe şi urmărirea justificării lor . 

Verificarea, înregistrarea şi evidenţierea tuturor mişcărilor patrimoniale, (intrări 25.478.393,57 

lei,  iesiri 29.503.814,27 lei) ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi a materialelor, din care : 

 

 intrări ieşiri 

 mijloace fixe  9.444.399,42 13.356.938,98

- obiecte de inventar 119.027,35 141.209,83

- materiale 15.914.966,80 16.005.665,46

T O T A L : 25.478.393,57 29.503.814,27

  

Inventarierea anuală a bunurilor şi organizarea acesteia prin identificarea bunurilor materiale 

şi a valorilor băneşti din patrimoniul Consiliului Judeţean Bacău, Centrului Militar Judeţean, 

Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a bunurilor ce alcătuiesc domeniul 

public al judeţului Bacău şi a investiţiilor în curs de execuţie .  

Evidenţierea şi efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin casierie şi trezorerie (intrări 

41.398.255,97 lei, ieşiri 41.398.255,97 lei) . 

 

V.II. EVIDENŢA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI  BACĂU 

 

Evidenţa domeniului public şi privat al judeţului Bacău a avut în vedere o serie  de activităţi şi 

acţiuni care s-au concretizat în: 

- actualizarea domeniului public al Judeţului Bacău prin însuşirea inventarului cu bunurile 

aparţinând judeţului;  

- identificarea imobilelor aparţinând domeniului public şi privat prin aplicarea plăcuţelor cu 

înscripţionarea numărului de inventar şi a numărului de înregistrare la OCPI, precum şi marcarea 

monumentelor istorice; 

- organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire a restituirilor în natură pentru imobilele 

aflate în domeniul public şi privat al judeţului conform prevederilor Legii nr.10/2001; 

- actualizarea contractelor de închiriere, administrare, concesionare şi asociere în 

participaţiune pentru spaţiile apartinand domeniului public şi privat; 

- organizarea activităţii de inventariere anuală a patrimoniului propriu  şi valorificarea 

rezultatelor inventarierii; 
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- evidenţierea în contabilitatea instituţiei a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al 

judeţului; 

- evidenţierea în contabilitatea instituţiei a intrărilor şi ieşirile de bunuri care aparţin  

domeniului public şi privat; 

- înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea 

bunurilor imobile din domeniul privat al judeţului. 

- actualizarea valorii bunurilor din domeniul public şi privat prin evaluarea/reevaluarea 

acestora. 
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VI. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE 
 
În anul 2010, Serviciul Achiziţii Publice a participat la fundamentarea şi elaborarea 

programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesitãţilor şi prioritãţilor  comunicate de direcţiile 

de specialitate şi creditelor bugetare aprobate.  

A elaborat documentaţiile de atribuire (caiete de sarcini, fişe de date a achiziţiilor, contracte, 

etc.) pentru prezentarea ofertei, asigurând totodatã personal pentru comisiile de deschidere, 

evaluarea ofertelor şi desemnarea ofertei cãştigãtoare, cu îndeplinirea obligaţiilor referitoare la 

publicitate prin transmiterea anunţurilor şi a invitaţiilor de participare cãtre SEAP şi UCVAP, in 

conformitate cu prevederile legale privind  achiziţiile publice de produse pentru consumul curent, 

servicii privind elaborarea de documentaţii tehnico-economice, servicii de publicitate  şi lucrãri. 

Serviciul Achiziţii Publice a fost implicat în derularea procedurilor de achiziţie publicã 

referitoare la proiectele finanţate din fonduri structurale: 

- Strategia de dezvoltare durabilã a judeţului Bacãu – Instrument de lucru in administraţie şi 

Îmbunãtãţirea calitãţii serviciilor în administraţia publicã localã din judeţul Bacãu – cod SMIS 1174; 

- Strategia de dezvoltare economică durabilă a judeţului Bacău în orizontul de timp 2010 - 

2030, inclusiv elaborarea unei platforme de comunicare on-line” si a „Profilului economico-social al 

judeţului Bacău” în cadrul proiectului „Integrated development strategy”, finanţat prin Mecanismul 

Financiar SEE, cod Proiect RO 0059; 

- Îmbunãtãţirea calitãţii serviciilor în administraţia publicã localã din judeţul Bacãu – cod SMIS 

1152; 

- Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 2.1 

„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi strãzi urbane - inclusiv construcţia / 

reabilitarea şoselelor de centurã” – cod SMIS 984 si cod SMIS 1025; 

- Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Domeniul 1.2 Îmbunătăţirea 

eficacităţii organizaţionale” - cod SMIS 3026; 

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivitãţii Economice – Axa Prioritarã III – 

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public – Domeniul major de 

Intervenţie 2 – Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice – Operaţiunea 2 – 

Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilitãţii sistemelor informatice şi 

asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar – cod SMIS 5275; 

Serviciul Achiziţii Publice a asigurat asistenţã tehnicã de specialitate în vederea derulãrii 

procedurilor de achiziţii publice de cãtre consiliile locale, care au solicitat consultantã în acest sens. 

De asemenea, serviciul a monitorizat derularea contractelor de achiziţie publicã, a întocmit 

raportul anual privind contractele atribuite şi a transmis  la ANRMAP rapoartele privind îndeplinirea 

obligaţiilor contractuale de cãtre operatorii economici şi a realizat gestionarea dosarelor achiziţiilor 

publice. 
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VII. COMPARTIMENTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 
 

Planul anual de audit public intern, a dat atentie prevederilor exprese din hotarari ale 

Consiliului Judetean Bacau pentru compartimentul de audit public intern. 

- structura planului anual initial: proces bugetar = 81%, alte domenii=19% datorita riscurilor 

ridicate presupuse; 

- gradul de indeplinire a misiunilor planificate : 90% 

Misiunile de audit in domeniul procesului bugetar au vizat subventiile acordate precum si 

proiecte/actiuni  in care institutia a fost implicata ca si partener/asociat, in baza unor Hotarari ale 

Consiliului Judetean Bacau. 

Recomandarile cuprinse in rapoartele de audit intern au fost implementate, acestea privind 

urmatoarele aspecte: 

- restituirea subventiilor primite si neutilizate si a obligatiilor accesorii aferente; 

- elaborarea de proceduri contabile pentru toate operaţiunile derulate si formalizarea explicita 

a politicilor contabile proprii 

- reducerea contributiilor financiare ale Consiliului Judetean Bacau din bugetele raportate de 

aplicantii proiectelor, cu sume reprezentand cheltuieli neeligibile sau a caror documente justificative 

nu respecta prevederile legale de intocmire a acestora; 

- constituirea garantiei de buna executie cu respectarea alin(3) art. 90 din H.G. nr.925/2006; 
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VIII. CABINETUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN  
 

 

Având în vedere natura sarcinilor şi îndatoririlor prevăzute în această dispoziţie, Cabinetul 

Preşedintelui Consiliului Judeţean  poate fi  considerat ca o interfaţă  între preşedintele Consiliului 

Judeţean, pe de o parte, şi opinia publică, aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, autorităţile 

publice locale, alte organisme, pe de altă parte, după cum urmează:  
Pe linia relaţiei cu aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cabinetul Preşedintelui 

Consiliului solicita persoanelor abilitate din direcţiile de specialitate note informative, documente sau 

acte persoanelor care au obligaţia să răspundă cererilor formulate în termenul stabilit de normele 

interne, în baza mandatului dat de Preşedinte; de asemenea, colaborează cu direcţiile şi 

compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate în vederea stabilirii agendei Preşedintelui 

Consiliului Judeţean; sunt realizate note, sinteze, rapoarte, se analizează documente specifice, la 

solicitarea Preşedintelui Consiliului Judeţean în colaborare cu direcţiile şi compartimentele aparatului 

de specialitate al consiliului judeţean.  

- informarea şi implementarea Proiectului de Hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului 

Judeţean Bacău, Proiectul “Ghiozdanul Şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a 

învăţământului preşcolar şi şcolar clasele I-VIII din mediul rural şi Şcolile de Artă şi Meserii din judeţul 

Bacău. Acest proiect multianual îşi propune ajutorarea elevilor din mediul rural în parcurgerea 

procesului instructiv – educativ, prin acordarea fiecărui copil preşcolar şi şcolar a unui set de rechizite 

şcolare. La începutul anului şcolar 2010-2011 s-a format echipa de lucru care a distribuit ghiozdane 

la fiecare şcoală centrală din toate comunele judeţului Bacău.   

- implementarea programul PEAD 2010 – Planul anual European de furnizare Ajutoare 

alimentare în beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 

600/2009.  

Acest program se adreseaza următoarele categorii de persoane defavorizate: 

1. Familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a 

primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj acordată potrivit 

prevederilor Legii nr. 79/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea 

ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie 

sau după caz, din pensii cumulate, se află sub 400lei/lună; 

4. Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate. 

Consiliul Judeţean Bacău a încheiat Acordul de Cooperare cu fiecare unitatea 

administrativ teritorială, acordul ce stabileşte obligaţiile fiecărei părţi în parte. Consiliul 
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Judeţean ca organism implicat a asigurat transportul produselor alimentare din depozitul 

de la Orbeni.  

Numărul total de beneficiari este de 105660 persoane care au primit următoarele 

categorii de produse alimentare: făină alba de grâu tip 650, mălai, paste făinoase, 

biscuiţi, zahăr alb şi lapte praf.  

Programul PEAD 2010 este în derulare urmând a fi finalizat în luna martie anul 

curent. (datorită listelor suplimentare).  

- întrunirea comisiei de evaluare în vederea analizării dosarelor depuse cu privire la sprijinul 

financiar pentru tinerii studenţi din judeţul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate 

conform Hotărârii nr. 47/20.04.2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

În ceea ce priveşte relaţia cu opinia publică, Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean 

asigură funcţionarea permanentă a relaţiilor cu mass-media, informând opinia publică operativ, în 

mod practic şi clar, bazat pe date reale, despre activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului 

Judeţean, în baza mandatului acestuia şi nu în ultimul rând, participă împreună cu Preşedintele 

Consiliului Judeţean sau în numele acestuia la festivităţi şi activităţi publice: 

-  realizarea articolelor de presă cu privire la activitatea desfaşurată de Consiliul Judeţean 

Bacău.  

- realizarea şi punerea la dispoziţie a materialelor informative solicitate de diferite ONG-uri în 

baza Legii numărul 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. 

-  informare cu privire la programul de sprijin a tinerilor bursieri din judeţul Bacău.  

- realizarea comunicatelor de presă cu privire la activitatea desfăşurată de Preşedintele 

Consiliului Judeţean; 

- realizarea materialelor informative solicitate de diverse publicaţii cu privire la promovarea 

imaginii judeţului Bacău; 

- organizarea efectivă a conferinţelor de presă; 

- monitorizarea mass-media locală cu privire la imaginea Consiliului Judeţean Bacău; 

Pe linia întocmirii şi gestionării documentaţiei specifice se ţine evidenţa documentelor intrate 

şi se mentionează locul unde au fost repartizate spre rezolvare sau spre informare; sunt realizate 

traduceri pentru documente şi activităţi specifice; se întocmesc şi se redacteaza adrese, documente 

şi corespondenţa specială a Preşedintelui Consiliului Judeţean; şi nu în ultimul rând se răspunde de 

gestionarea operativă a documentelor informative cu caracter special destinate Preşendintelui. 

Activităţile de protocol fac parte integrantă din atribuţiile Cabinetului Preşedintelui Consiliului 

Judeţean în cadrul cărora se asigură organizarea unitară a concepţiei şi execuţiei ceremonialului şi 

protocolului la acţiunile care au loc pentru marcarea unor date importante, se gestionează 

propunerile pentru persoanele care urmează a fi felicitate de Preşedintele Consiliului Judeţean şi 

răspunsurile la felicitările adresate acestuia.  
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Pe linia relaţiei cu alte organisme Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean asigură 

legătura acestuia cu autorităţile publice locale şi unităţile subordonate sau persoanele stabilite de 

acestea în vederea rezolvării problemelor specifice, în baza mandatului acordat; se transmit mesaje 

interne şi externe prin sistemul computerizat, se urmăresc şi se controlează stadiul rezolvării 

lucrărilor şi răspunsurilor, în termenul legal, către petenţi, autorităţi, instituţii sau persoane juridice, 

referitoare la activitatea specifică. 
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SECRETARUL JUDEŢULUI 

 

I. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 
Direcţia juridică şi administraţie publică locală este compartimentul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Bacău prin intermediul căruia autoritatea publică judeţeană coordonează şi 

îndrumă activitatea autorităţilor publice locale de la comune şi oraşe în vederea realizării serviciilor 

publice de interes judeţean şi a exercitării atribuţiilor stabilite prin Legea administraţiei publice locale, 

alte legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului 

de specialitate precum şi alte hotărâri ale consiliului judeţean. 

În concret, prin atribuţiile ce i-au fost conferite, Direcţia juridică a urmărit asigurarea legalităţii 

în activitatea decizională a Consiliului judeţean şi a preşedintelui, pregătirea şi desfăşurarea 

şedinţelor consiliului judeţean, organizarea executării acestora, apărarea valorilor materiale din 

patrimoniul judeţului, a drepturilor şi intereselor acestuia, organizarea fluxurilor informaţionale, 

circulaţia şi păstrarea documentelor, activitate de secretariat, arhivă etc. 

În îndeplinirea sarcinilor sale, direcţia a colaborat cu celelalte direcţii şi compartimente de 

specialitate din aparatul consiliului judeţean, cu alte instituţii şi servicii publice, cu autorităţile publice 

locale. 

O preocupare prioritară a direcţiei a fost aceea a perfecţionării, pregătirii profesionale, întregul 

personal fiind cuprins în diferite forme instituţionalizate de perfecţionare – învăţământ superior, studii 

postuniversitare, masterate, cicluri de pregătire în cadrul instituţiilor de profil în care locul central l-a 

ocupat cunoaşterea legilor şi a cerinţelor formulate în programele de accelerare a reformei în 

administraţia publică locală.  

Structura Direcţiei juridice şi administraţie publică locală cuprinde Serviciul juridic, 

documentare şi reglementări, Serviciul relaţii cu publicul şi administraţie publică locală, Compartiment 

Monitorul Oficial şi transparenţă decizională şi Compartiment coordonare a activităţii consiliilor locale. 

 În perioada ianuarie – decembrie 2010, Direcţia juridică şi administraţie publică locală, prin 

intermediul serviciilor şi compartimentelor din subordine, a desfăşurat următoarele activităţi după cum 

urmează: 

I. Serviciul juridic, documentare şi reglementări este structurat potrivit Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Consiliului Judeţean Bacău pe trei domenii: Serviciul 

juridic, documentare şi reglementări, Compartimentul de lucru consilieri judeţeni şi Arhiva. 

 1. În domeniul de activitate al Serviciului juridic, documentare şi reglementări, s-au 
desfăşurat următoarele activităţi: 

- asistenţă juridică şi reprezentare în instanţe, întocmind totodată şi actele procesuale 

necesare, într-un număr total de 128 dosare (54 civile, 73 contencios-administrativ, 1 comercial). Din 
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acestea, un număr de 98 au fost dosare proprii în care Consiliul Judeţean Bacău sau instituţiile aflate 

în subordinea Consiliul Judeţean Bacău au fost parte şi un număr de 30 au fost dosare de 

reprezentare şi asistenţă juridică a autorităţilor administraţiei publice locale din următoarele unităţi 

administrativ-teritoriale: Căiuţi, Roşiori, Strugari, Onceşti, Răchitoasa, Parincea, Dărmăneşti, 

Găiceana, Valea Seacă, Prăjeşti, Plopana, Cleja, Hemeiuşi, Ştefan cel Mare, Mănăstirea Caşin, 

Tătărăşti, Dărmăneşti; 
- s-au formulat răspunsuri la un număr de 110 adrese externe; 

- s-a răspuns unui număr de 90 adrese interne formulate de: Direcţia buget-finanţe, Direcţia 

urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice, Direcţia resurse umane, management, 

informatizare, Direcţia integrare europeană, Compartiment audit public intern; 

- s-a răspuns la  50 adrese către Instituţia Prefectului – judeţul Bacău;  

- s-au promovat un număr de 20 proiecte de hotărâri de guvern; 
- s-au promovat un număr de 218  hotărâri de consiliu judeţean şi un număr de 379 proiecte 

de  dispoziţii  ale preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău; 

- s-a asigurat verificarea legalităţii actelor administrative elaborate de direcţiile şi serviciile din 

cadrul Consiliului Judeţean Bacău; 

- s-au elaborat proiecte de caiete de sarcini şi contracte pentru închiriere şi concesionare 

bunuri imobile. 

În aplicarea dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean şi având în vedere prevederile 

legislaţiei europene şi naţionale au fost depuse toate diligenţele necesare pentru înfiinţarea a două 

asociaţii intercomunitare privind serviciile de furnizare a apei şi serviciul de salubrizare. Astfel încă 

din anul 2007 au fost întocmite, în colaborare cu consultantul, Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei 

de Dezvoltare  Intercomunitară Bacău. Aceste două documente constitutive ale asociaţiei ADIB au 

fost comunicate tuturor autorităţilor administrativ teritoriale din judeţ dintre care 79 le-au aprobat. În 

urma unor modificări pe plan legislativ au trebuit concepute şi adoptate alte hotărâri care să modifice 

Actul Constitutiv şi Statutul ADIB. După îndeplinirea formalităţilor necesare pentru înregistrarea 

asociaţiei la Tribunalul Bacău, în speţă semnarea actului constitutiv şi a statutului în faţa notarului 

public, strângerea certificatelor de cazier fiscal ale UAT membre, şi reînnoirea rezervei de denumire, 

Asociaţia de Dezvoltare  Intercomunitară Bacău prin Încheierea nr.55/PJ/27 mai 2008 a Judecătoriei 

Bacău a dispus înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 

După acest moment un număr de 6 autorităţi locale au solicitat aderarea la ADIB, fapt care a 

necesitat modificarea actului constitutiv şi statutului ADIB prin adoptarea de către membri a unor 

hotărâri de consiliul local în această privinţă. 

În vederea finalizării aplicaţiei la fondurile europene s-au depus eforturi susţinute pentru 

realizarea fuziunii între S.C. ApaServ S.A. şi Compania de Apă Bacău pentru crearea unui operator 

regional. Acest proces a fost finalizat în toamna anului 2010 prin înfiinţarea S. C. COMPANIA 
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REGIONALA DE APA BACAU S.A. (S.C. C.R.A.B. S.A.) aprobată prin H.C.L. Bacau nr. 223 din 

30.07.2009 si a H.C.J. Bacau nr. 122 din 20.07.2009 şi ca urmare a eliberarii certificatului de 

înregistrare de la Registrul Comertului în data de 28.09.2010. 

Totodată, pe parcusul anului, s-au adoptat o serie de hotărâri ale autorităţilor deliberative ale 

membrilor ADIB care au avut ca rezultat crearea Aparatului Tehnic al ADIB. Ulterior, prin procesul 

verbal din data de 21.07.2010, s-a efectuat transferul documentaţiei înregistrată la asociaţie, aparatul 

tehnic devenind astfel direct implicat în organizarea activităţii ADIB. 

În aplicarea aceloraşi prevederi legislative europene şi pentru conformarea cu dispoziţiile 

acordului semnat de România în vederea intrării în Uniunea Europeană, la sfârşitul anului 2008 s-au 

demarat procedurile pentru înfinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău. 

La fel ca şi la ADIB în colaborare cu consultanţii au fost întocmite Actul constitutiv şi Statutul 

Asociaţiei care au fost aprobate prin hotărâre, în conformitate cu prevederile legislative, de către 

toate autorităţile administrativ teritoriale din judeţ. După îndeplinirea formalităţilor necesare pentru 

înregistrarea asociaţiei, în speţă semnarea actului constitutiv şi a statutului în faţa notarului public, 

strângerea certificatelor de cazier fiscal ale UAT membre, Judecătoria Bacău prin Încheierea 

nr.10/PJ/21 ianuarie 2010 a dispus înscrierea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare Bacău în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.  

Ulterior, pe parcusul anului s-au adoptat o serie de hotărâri ale autorităţilor deliberative ale 

membrilor ADIS care au avut ca rezultat crearea Aparatului Tehnic al ADIS. Ulterior, prin procesul 

verbal din data de 21.06.2010, s-a efectuat transferul documentaţiei înregistrată la asociaţie, aparatul 

tehnic devenind astfel direct implicat în organizarea activităţii ADIS. 

Concomitent, în vederea perfectării documentaţiei necesare în vederea finalizării aplicaţiei la 

fondurile europenea, în colaborare cu celelalte direcţii din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Bacău precum şi în urma consultărilor avute cu consultantul a fost înfiinţată 

Unitatea de implementare a proiectului „Sistem integrat de management a deşeurilor solide în 

judeţul Bacău” compartiment distinct în cadrul organigramei aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Bacău. 

De asemenea, s-a răspuns solicitărilor de consultanţă juridică formulate de autorităţile 

administraţiei publice locale autonome, instituţiile publice din subordinea Consiliului Judeţean Bacău, 

precum şi direcţiilor şi serviciilor din cadrul Consiliului Judeţean Bacău. 

 

2. În domeniul de activitate al Compartimentului de lucru consilieri judeţeni pe anul 
2010: 

S-a asigurat publicarea convocării şedinţelor Consiliului Judeţean Bacău în presa locală 

precum şi convocarea  consilierilor judeţeni la şedinţele Consiliului Judeţean Bacău şi la şedinţele 

comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Bacău. 
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Pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a şedinţelor de consiliu judeţean şi a comisiilor 

de specialitate au fost multiplicate şi îndosariate în mape aproximativ 590800 de pagini, reprezentând 

materiale de studiu.  

În anul 2010 au avut loc 20 şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău, din care 12 au fost şedinţe 

ordinare şi 8 au fost şedinţe extraordinare. În cele 20 şedinţe ale Consiliului Judeţean Bacău au fost 

adoptate 218 de hotărâri care au fost afişate pe reţeaua şi pe site-ul consiliului judeţean.  

Cele 218 de hotărâri au reuşit să reglementeze întreaga paletă de atribuţii date de lege în 

competenţa consiliului judeţean, sintetizate, după cum urmează: 

- adoptare buget; 

- rectificare buget; 

- stabilirea unor taxe şi impozite locale; 

- modificarea, completarea sau revocarea totală sau parţială a unor hotărâri ale Consiliului 

Judeţean Bacău adoptate anterior; 

- aprobare organigrame, state de funcţii şi regulamente de organizare şi funcţionare ale 

aparatului de specialitate şi ale unităţilor subordonate Consiliului Judeţean Bacău; 

- modificarea regimului juridic al unor terenuri şi clădiri; 

- aprobare sau modificare de „Programe de transport persoane prin servicii regulate”; 

- aprobarea unor studii de fezabilitate; 

- aprobare şi finanţare de programe, proiecte şi acţiuni culturale; 

- soluţionare plângeri prealabile; 

- aprobare asocieri, fuziuni, etc; 

- alte probleme curente. 

Din cele 218 de hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Bacău, 169 de hotărâri au necesitat 

aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la afişierul Consiliului Judeţean Bacău. 

În anul 2010 au fost adoptate 379 dispoziţii cu caracter normativ şi cu caracter individual din 

care 4 au fost afişate la afişierul Consiliului judeţean, necesitând aducerea la cunoştinţă publică. 

Pentru buna desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău 

s-a asigurat consultarea şi multiplicarea documentelor originale aflate în păstrarea compartimentului 

(hotărâri, expuneri de motive şi rapoarte aferente hotărârilor, dispoziţii şi referate aferente 

dispoziţiilor). 

S-au solutionat urmatoarele:  

-     convocarea şedinţelor de consiliu judeţean; 

- numirea unor comisii (de examinare, de licitaţie, de recepţie, de preluare, de predare-

primire); 

- angajarea sau reangajarea de personal; 

- acordarea de sporuri de vechime; 
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- modificarea sau revocarea unor dispoziţii adoptate anterior; 

- admiterea schimbării pe cale administrativă a numelui sau prenumelui unor persoane. 

Au fost primite, înregistrate, multiplicate şi expediate celor vizaţi, în termenele prevăzute de 

lege, cele 218 de hotărâri adoptate şi cele 379 de dispoziţii emise. 

 
3. Activitatea din domeniul arhivei consiliului judeţean : 
Au fost eliberate adeverinţe privind sporul de vechime, salarizarea şi alte sporuri cu caracter 

permanent, la solicitările venite din partea cetăţenilor sau a altor instituţii (Prefectură, Arhivele 

Statului, etc.) ce au redirecţionat petiţiile din partea cetăţenilor, spre rezolvare, Consiliului Judeţean 

Bacău. 

S-au eliberat copii după documentele existente în arhiva instituţiei: decretele de expropriere, 

decizii, planuri de situaţie, autorizaţii de construire, hotărâri, dispoziţii, etc. la solicitarea  persoanelor 

şi instituţiilor care s-au adresat în scris. 

Au fost oferite spre consultare, la solicitarea personalului din cadrul Consiliului Judeţean 

Bacău, documente deţinute şi s-au făcut copii după documentele respective. 

S-a primit în arhiva instituţiei, fondul arhivistic din partea unor direcţii (buget – finanţe, resurse 

umane, management şi informatizare, urbanism), iar în baza inventarelor au fost verificate, legate şi 

etichetate, pachetate la fondul arhivistic respectiv. 

S-a efectuat serviciul de distribuire al corespondenţei Consiliului Judeţean Bacău la unităţile 

din subordine sau la alte instituţii. 

II. Activitatea Serviciului relaţii cu publicul şi administraţie publică locală este structurată pe 

două domenii: Relaţii cu publicul şi administraţie publică locală şi Soluţionarea problemelor ridicate 

de cetăţeni în scrisori şi în audienţe. 

1. În domeniul relaţiilor cu publicul şi administraţie  publică locală: 
 Prin Serviciul relaţii cu publicul şi administraţie publică locală se asigură atât informarea 

operativă a cetăţenilor privind activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei, cât şi modalitatea concretă 

de realizare a acestei activităţi în sensul transmiterii informaţiilor solicitate. 

 Astfel, la nivelul Consiliului Judeţean Bacău au fost înregistrate un număr de 27 cereri privind 

informaţii de interes public, structurate pe categorii de solicitări, conform Informării nr. 164 din 

07.01.2011, anexată prezentului raport. 

 Din numărul total de solicitări înregistrate au fost soluţionate favorabil 26 dintre cereri, 

excepţia fiind o solicitare care avea ca obiect informaţii exceptate de la liberul acces al cetăţenilor.

 Întrucât solicitările privind informaţiile de interes public au putut fi soluţionate prin mijloacele 

de informare de care dispune Consiliul Judeţean Bacău: touch-screen, e-mail, fax, avizier, telefon tip 

linie verde, mass media locală, activitatea din cadrul compartimentului de specialitate nu a necesitat 

cheltuieli suplimentare care să depăşească sumele alocate prin bugetul Consiliului Judeţean Bacău. 
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 Trebuie să menţionăm că nu s-a înregistrat nici o acţiune în contencios administrativ. 

 2. În activitatea privind soluţionarea problemelor ridicate de cetăţeni în scrisori şi în 
audienţe, pentru perioada  ianuarie  - decembrie 2010. 

În spiritul asigurării unei relaţii directe şi nemijlocite între cetăţeni şi autorităţile administraţiei 

publice, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean este organizat un compartiment 

distinct de informare şi relaţii publice, prin intermediul căruia se realizează un serviciu public capabil 

să răspundă cât mai bine cerinţelor cetăţenilor, cât şi standardelor Uniunii Europene în domeniu. 

Acest compartiment asigură înregistrarea petiţiilor adresate direct Consiliului Judeţean, cât şi 

rezolvarea petiţiilor transmise spre soluţionare de către instituţiile centrale, sporind astfel încrederea 

cetăţenilor faţă de instituţiile statului, precum şi faţă de funcţionarii publici care desfăşoară activitatea 

în acest sector de activitate.  

 O atenţie deosebită se acordă activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă la persoanele din 

conducerea Consiliului Judeţean, asigurându-se în permanenţă un climat de încredere şi respect 

reciproc, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii. 

 Conştientizând faptul că cetăţenii au aşteptări tot mai mari din partea autorităţii şi o relaţionare 

pe măsură, funcţionarii acestui compartiment au ca preocupare permanentă soluţionarea într-un 

termen cât mai scurt a petiţiilor, fără a depăşi termenul de 30 de zile, respectându-se astfel cu 

stricteţe prevederile Ordonanţei nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 

 A intrat în practica curentă şi primirea cetăţenilor în afara orelor de audienţă de către 

funcţionarii Compartimentului relaţii cu publicul, pentru a facilita accesul celor care vin din localităţile 

mai îndepărtate ale judeţului şi care depind de transportul în comun, eliminând astfel nivelul de 

nemulţumire al cetăţenilor faţă de modul cum sunt trataţi în instituţiile publice. 

 Există o continuă preocupare pentru identificarea necesităţilor cetăţenilor în raporturile cu 

autorităţile publice şi pentru găsirea unor soluţii viabile de îmbunătăţire a relaţionării dintre aceste 

două părţi.  

  În întâmpinarea acestora, dar şi a tuturor cetăţenilor, funcţionează o linie telefonică tip 

„linie verde”, cu apel gratuit pentru cetăţenii judeţului, la care funcţionarii compartimentului relaţii cu 

publicul răspund şi acordă relaţii în domeniile care intră în competenţa Consiliului Judeţean.  

Pentru perioada 1 ianuarie 2010– 1 decembrie 2010, statistic, activitatea de soluţionare a petiţiilor se 

prezintă astfel: 

- nr.scrisori TOTAL  -  157  

- scrisori locale TOTAL  -  122, din care: 

 - rezolvate   -  109 

 - în curs de rezolvare -   13 

- scrisori centrale TOTAL -   25, din care: 

 - rezolvate   -   25 
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 - în curs de rezolvare -    - 

- nr.total audienţe   -  535. 

 Au existat situaţii în care Consiliul Judeţean a fost sesizat în legătură cu probleme care nu ţin 

de competenţa sa de rezolvare, şi atunci, respectându-se prevederile Ordonanţei nr.27/2002, petiţiile 

au fost transmise în termenul legal instituţiilor competente pentru rezolvarea problemei sesizate, 

făcându-i-se cunoscut şi petentului acest lucru. 

 Toate persoanele care s-au prezentat în audienţă au solicitat sprijinul autorităţii privind 

lezarea unor drepturi, intrarea în legalitate, ajutoare financiare sau materiale pentru depăşirea unor 

situaţii cu care se confruntă. 

 Principalele probleme ridicate de cetăţeni au vizat domenii ca: 

- protecţie socială; 

- protecţia copilului; 

- probleme referitoare la încadrarea într-un grad de handicap 

- urbanism; 

- reabilitare drum; 

- activitatea defectuoasă a autorităţilor locale; 

- diverse. 

 Activitatea de soluţionare a cererilor şi primirea cetăţenilor în audienţă s-a desfăşurat în 

spiritul şi litera legii, astfel încât nu s-a primit nici o reclamaţie administrativă şi nu s-a înregistrat nici o 

cauză la instanţa de contencios administrativ.  

Se urmăreşte permanent aplicarea Codului de Conduită al Funcţionarilor Publici, pentru realizarea 

unor relaţii cu cetăţenii in conformitate cu standardele administraţiei publice, al cărui beneficiar final 

este cetăţeanul, astfel încât etica funcţiei publice să reprezinte o componentă esenţială a activităţii 

desfăşurate de către Compartimentul relaţii cu publicul şi administraţie publică locală. 

 Relaţia de colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţ a făcut posibilă 

soluţionarea în procent de 90% a problemelor ridicate de petenţi în scrisori şi audienţă. 

 Pentru viitor, una din preocupările principale este creşterea încrederii cetăţenilor în instituţiile 

statului, creşterea nivelului de satisfacţie de ambele părţi, astfel încât societatea civilă să vadă în 

Consiliul Judeţean, dar şi în alte autorităţi ale administraţiei publice din judeţ, o mai mare implicare şi 

proximitate faţă de problemele de zi cu zi ale acestora, în contextul unei perioade de restricţie 

bugetară şi reformă administrativă. 

         III. Activitatea Compartimentului Monitorul Oficial şi transparenţă decizională: 

 
Compartimentul şi-a început activitatea în luna septembrie 2006, în baza dispoziţiilor art. 2 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 75/2003, conform cărora, la nivelul fiecărui judeţ, se înfiinţează servicii 

publice de editare a monitoarelor oficiale. 
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Potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, 

actualizată, monitorul oficial al judeţului este publicaţia oficială care are ca obiect de activitate 

producţia editorială, tipografică si de difuzare a actelor şi documentelor emise sau adoptate de 

autorităţile administraţiei publice locale, preşedintele consiliului judeţean, prefect şi serviciile publice 

descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale. 

Au fost arhivate monitoarele oficiale primite în anul 2009 de la un număr de 23  judeţe din 

ţară.  

Ca şi activitate în anul 2010:  

- S-a asigurat procedura dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

caietului de sarcini şi a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a 

Indicatorilor de performanţă a serviciului. 

- S-a asigurat instruirea periodică a lucrătorilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 

319/2006 privind protecţia şi securitatea  muncii şi a tematicilor pentru instruirea semestrială 

suplimentară şi completarea fişelor de instruire individuală. 

- Împreună cu Compartimentul de lucru consilieri judeţeni s-a asigurat pregătirea şedinţelor de 

consiliu judeţean şi transmiterea hotărârilor adoptate şi a dispoziţiilor emise; 

- S-a realizat pregătirea pentru arhivare şi predare la arhiva consiliului judeţean a dispoziţiilor 

preşedintelui Consiliului Judeţean şi a hotărârilor adoptate în Consiliul Judeţean în anul 2008 şi 2009; 

- A fost asigurat cadrul necesar pentru depunerea declaraţiilor de avere şi de interese ale 

consilierilor judeţeni, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în 

exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative.   
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II. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 
 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău îndrumă, coordonează şi controlează 

metodologic activitatea a 11 SPCLEP pe linie de evidenţa persoanelor şi a 93 de primării pe 
linie de stare civilă. 

 
I. Organizarea , planificarea , conducerea si controlul îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor 

specifice 

În planificarea activităţilor Direcţiei s-a urmărit realizarea următoarelor obiective: 

1. punerea în aplicare într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare, în domeniul evidenţei 

persoanelor şi stare civilă ; 

2. verificarea modului în care personalul serviciilor publice comunitare locale de evidenţa 

persoanelor cunoaşte şi aplică în practică prevederile actelor normative care reglementează 

activitatea în materie de evidenţa persoanelor şi stare civilă ; 

3. cunoaşterea dinamicii şi a particularităţilor activităţii de evidenţa persoanelor şi stare civilă, în 

scopul creşterii calităţii serviciilor prestate comunităţii ; 

4. reducerea factorilor de risc privind declararea unei false identităţi, precum şi a celor privind 

infracţiunile în legătură cu serviciul ; 

5. instituirea unui sistem flexibil de relaţii cu publicul, adaptat cerinţelor comunităţii, pentru 

diminuarea birocraţiei ; 

6. protecţia şi promovarea drepturilor omului. 

 Personalul Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor îşi desfăşoară întreaga activitate, în 

baza planurilor de muncă care au fost întocmite în raport cu volumul de muncă şi celelalte sarcini 

specifice , cu termene si responsabilităţi concrete. S-au executat sarcini pe linia luării în evidenţă a 

noilor născuţi, a persoanelor repatriate, punerea în legalitate cu acte de identitate conform Legii nr. 

290/2005 si a HGR 1375/2006, a tinerilor la 14 ani , a persoanelor cu acte de identitate expirate,  

eliberarea de noi C.I. în locul celor pierdute, furate, deteriorate sau ca urmare a schimbării numelui, 

rezolvarea cererilor de schimbarea domiciliului, a reşedinţei, preluarea în baza de date automată a 

tuturor modificărilor impuse de rezolvarea lucrărilor curente, verificări în dosarele de stare civilă, 

activităţi pe linie de evidenţă militară (predarea livretelor militare pentru decedaţii cu vârsta sub 50 

ani), verificarea de persoane la solicitarea lucrătorilor operativi, activităţi de prevenire si popularizare 

a regimului de evidenţa populaţiei, activităţi specifice de stare civilă ,activităţi specifice de resurse 

umane, de financiar-contabilitate,aprovizionare tehnico-materială ,precum şi activităţi juridice .      

Pe linie de management s-au efectuat 18 controale de sprijin şi îndrumare ( 9 la SPCLEP şi 

9 la unităţile sanitare şi de protecţie socială), s-a participat la 9 şedinţe ale CONSILIULUI JUDEŢEAN 

şi s-au efectuat 9 instruiri (3 pe stare civilă , 4  pe evidenţa persoanei şi 2 pe probleme de 

anticorupţie).  
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În privinţa organizării şi desfăşurării activităţii de primire în audienţă a cetăţenilor, în anul 

2010, la nivelul DJEP BC, s-au desfăşurat 143 audienţe şi putem spune că majoritatea cetăţenilor 

care s-au prezentat în audienţă au solicitat : 

-consiliere cu privire la documentele de stare civilă întocmite în străinătate ; 

-urgentarea transcrierii certificatelor de stare civilă ; 

-consiliere stare civilă. 

În cursul anului 2010, la nivelul DJEP BC şi al SPCLEP s-au desfăşurat activităţi  pe linia 
protecţiei şi promovării drepturilor omului. Dintre acestea amintim: 

A. Activităţi pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu posedă acte de identitate 

⋅ În judeţul Bacău, care are o populaţie activă de 751321 persoane ce este deservită de 

11 Servicii Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP), a fost 

stabilit programul de lucru cu publicul astfel încât acesta să fie în concordanţă cu 

prevederile legale şi să răspundă solicitărilor cetăţenilor. Astfel, în anul 2010 s-au 

eliberat 71477 acte de identitate (din care: 68716 cărţi de identitate şi 2761 cărţi de 

identitate provizorii) şi au fost luate în evidenţă 7533 persoane (din care: 7358 la 

naştere, 78 la dobândirea cetăţeniei române şi 97 la schimbarea domiciliului din 

străinătate în România); 

⋅ La sfârşitul anului 2010 existau 5027 persoane fără act de identitate şi 21427 cu act 

de identitate al cărui termen de valabilitate era expirat (total 26454 persoane). În urma 

verificărilor efectuate s-au efectuat menţiuni în baza de date cu privire motivele pentru 

care 19640 persoane (2095 fără act de identitate, iar 17545 cu act de identitate al 

cărui termen de valabilitate expirat) nu s-au prezentat la evidenţa persoanelor pentru a 

intra în legalitate, astfel: 

- 7487 persoane plecate în străinătate, 

- 7128 persoane în alte localităţi din ţară, 

- 502 persoane posibil decedate, 

- 494 persoane reţinute/arestate, 

- 2981 persoane necunoscute la adresa de domiciliu, 

- 652 persoane urmărite, 

- 396 persoane alte cazuri; 

⋅ Pentru punerea în legalitate a persoanelor care nu posedă acte de identitate valabile 

s-au efectuat deplasări cu camera mobilă la domiciliul persoanelor bolnave, 

netransportabile, în comunele arondate şi în special în cele situate la distanţe mai mari 

faţă de sediul SPCLEP, precum şi în comunele nou înfiinţate (137 deplasări cu camera 

mobilă de preluat imagini, ocazie cu care au fost puse în legalitate un număr de 1485 

persoane); 
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⋅ Au fost trimise un număr de 11549 invitaţii persoanelor cărora le-au expirat actele de 

identitate sau nu aveau act de identitate cu toate că aveau 14 ani împliniţi şi nu s-au 

prezentat la evidenţa persoanelor în termenul prevăzut de lege; 

⋅ Activităţi pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a persoanelor internate în 

unităţi de ocrotire şi de protecţie socială (69 controale executate, ocazie cu care au 

fost puse în legalitate un număr de 774 persoane); 

⋅ Pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a copiilor internaţi în unităţi de 

ocrotire şi protecţie socială au fost efectuate 22 acţiuni cu ocazia cărora au fost puse 

în legalitate 196 persoane; 

⋅ S-au desfăşurat 9 activităţi de fotografiere pentru punerea în legalitate a persoanelor 

cu handicap internate în: Asociaţia Lumina, Centrul de Recuperare şi Reabilitare a 

Persoanelor cu Handicap, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor cu Dizabilităţi 

şi Centrul Petricica, toate din oraşul Comăneşti, la solicitarea acestor instituţii, ocazie 

cu care s-au aplicat 80 vize de reşedinţă persoanelor vârstnice şi copiilor cu dizabilităţi 

internaţi; 

⋅ Activităţi pentru sprijinirea persoanelor vârstnice, bolnave, cu dizabilităţi, femei 

însărcinate care au solicitat eliberarea actelor de identitate şi care au fost îndrumate şi 

ajutate la întocmirea dosarelor de eliberare acte de identitate, înregistrarea acestora şi 

preluarea imaginii la camera foto (1209 persoane sprijinite, îndrumate şi ajutate); 

⋅ Au fost desfăşurate activităţi de identificare, verificare şi punere în legalitate a minorilor 

aflaţi în plasament la: Centrul Rezidenţial „Alexandra”, „Copii în sânul familiei” şi 

reţeaua de apartamente „Casa mea” toate din municipiul Oneşti. În acest mod a fost 

clarificată situaţia pe linie de stare civilă şi evidenţa persoanelor a minorilor asistaţi, iar 

la 6 persoane internate li s-au eliberat acte de identitate cu scutire de taxă la 

solicitarea unităţilor amintite mai sus şi cu aprobarea conducerii SPCLEP Oneşti; 

⋅ Pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor de etnie romă s-au 

desfăşurat 7 acţiuni ale SPCLEP-urilor în colaborare cu lucrători ai Poliţiei şi cu 

mediatorii pe probleme de romi în cursul cărora: 

- 160 persoane au fost depistate fără acte de identitate sau cu acte de identitate 

expirate, 

- 80 persoane au fost puse în legalitate cu acte de identitate, 

- pentru 99 persoane s-au înaintat invitaţii la domiciliul acestora 

⋅ Au fost organizate şi desfăşurate acţiuni de identificare, verificare şi punere în 

legalitate a unui număr de 872 persoane de etnie romă atât pe linie de stare civilă cât 

şi de evidenţă a persoanelor, astfel: 

- 172 persoane cu certificate de naştere, 
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- 7 persoane cu certificate de căsătorie, 

- 7 persoane a căror naştere nu a fost înregistrată în termenul prevăzut de lege, 

- 686 persoane cu acte de identitate, din care 499 majori şi 147 minori. 

În acest sens s-a cooperat cu societatea civilă şi în special cu organizaţiile 

neguvernamentale care apără şi promovează interesele acestei minorităţi. Cetăţenilor 

de etnie romă care s-au prezentat la ghişeu cu documente incomplete, fără certificate 

de stare civilă sau acte de spaţiu, le-au fost eliberate cărţi de identitate provizorii şi au 

fost îndrumaţi la autoritatea administrativ-teritorială, unde prin grija autorităţilor locale 

au obţinut documentele respective şi ulterior au fost puse în legalitate, ceea ce a 

condus la scăderea numărului de persoane restanţiere din anul 2010 şi din anii 

anteriori. Pe această linie de muncă s-a colaborat foarte bine cu reprezentanţii etniei 

rome din cadrul consiliilor locale; 

⋅ Tot în acest mod s-a procedat şi cu persoanele aflate în dificultate, fără posibilităţi 

materiale, persoane vârstnice sau minori proveniţi din familii dezorganizate, faţă de 

care s-a manifestat toleranţă şi nediscriminare; 

⋅ Pentru persoanele aflate în detenţie în SNAP Tîrgu Ocna şi în Spitalul Penitenciar 

Tîrgu Ocna au fost solicitate unităţilor administrativ teritoriale de la locul de naştere un 

număr de 2 certificate de naştere şi au fost puse în legalitate cu acte de identitate 7 

persoane. 

 

B.Prelucrarea datelor cu caracter  personal 

⋅ Activităţi şi măsuri în vederea prelucrării datelor cu caracter personal conform 

prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, sens în care atât direcţia 

judeţeană cât şi toate cele 11 servicii locale sunt înregistrate ca operator de date cu 

caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere, au afişate la avizier 

extras din această lege în ceea ce priveşte drepturile persoanei vizate. La nivelul 

judeţului Bacău, în anul 2010 s-au efectuat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, un 

număr de 38802 verificări în Registrul Naţional/Judeţean/Local de Evidenţă a 

Persoanei; 

⋅ Cu ajutorul radiourilor, televiziunilor şi presei locale au fost iniţiate 79 de activităţi de 

mediatizare cu privire la importanţa actelor de identitate şi s-au difuzat extrase din 

Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

 



 

 60

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2010 

 

C.Colaborarea cu societatea civilă şi parteneriatele încheiate cu organizaţii 
neguvernamentale 

La nivelul judeţului Bacău s-au încheiat: 

a) Protocol de colaborare între Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

Bacău şi Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău, cu termen de 

valabilitate de 2 ani (01.10.2010 – 31.09.2012), cu posibilitatea prelungirii cu 

acordul ambelor părţi; 

b) Protocol de colaborare între Consiliul Judeţean Bacău, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, Direcţia de Sănătate Publica 

Bacău, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău şi Direcţia Judeţeană de 

Evidenţă a Persoanelor Bacău, semnat la data de 28.08.2009 cu termen de 

valabilitate de 1 an, ce a fost prelungit cu acordul tuturor părţilor. Obiectul 

protocolului este prevenirea abandonului copilului de către familie, în unităţile 

sanitare de specialitate de obstetrică-ginecologie şi alte unităţi sanitare care 

oferă servicii medicale pentru copii. Prin monitorizarea naşterilor produse în 
unităţile sanitare al judeţului se urmăreşte înregistrarea acestora în actele 
de stare civilă la unitatea administrativ teritorială; 

c) Protocol de colaborare între Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor Buhuşi şi expertul pe probleme de romi care este reprezentantul 

Organizaţiei Neguvernamentale „Orbic 2007”, încheiat la data de 05.01.2010 pe 

perioadă nedeterminată; 

d) Protocol de colaborare inter-instituţională pentru facilitarea reintegrării sociale a 

persoanelor liberate din penitenciar încheiat la data de 30.11.2010, pentru 

intervalul temporal necesar finalizării cu succes a patru programe RRR 

(Reducerea Riscului de Recidivă după închisoare) pe o durată estimativă de 2 

ani, între următorii parteneri comunitari: 

1. Penitenciarul Bacău 

2. Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău 

3. Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Bacău 

4. Serviciul Public de Asistenţă Socială Bacău 

5. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău 

6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău 

7. Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău 

8. Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău 
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e) Acord de parteneriat între Asociaţia „ProLife Nations” Bacău şi Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Sascut, pentru implementarea 

proiectului „Legalitate şi drepturi” al cărui scop este facilitarea obţinerii de acte de 

identitate şi de stare civilă pentru cetăţenii de etnie romă, semnat la data de 

08.08.2007 şi care este valabil pe toată durata de implementare a acestui 

proiect. 

SPCLEP Moineşti a participat alături de unitatea administrativ teritorială a municipiului 

Moineşti la întocmirea proiectului „Şi noi ne integrăm” ce are ca obiect îmbunătăţirea situaţiei romilor. 

Există relaţii de colaborare între SPCLEP Buhuşi şi: 

⋅ unităţile administrativ teritoriale ale oraşului Buhuşi şi comunei Blăgeşti pentru punerea 

în legalitate  cu acte de identitate a cetăţenilor de etnie romă de pe raza de 

competenţă, respectiv oraşul Buhuşi şi satul Poiana Negustorului; 

⋅ Fundaţia de Sprijin Comunitar care desfăşoară activităţi de înregistrare şi punere în 

legalitate a cetăţenilor cu posibilităţi financiare reduse la nivelul oraşului Buhuşi; 

⋅ mediatorii romi pentru consilierea şi conştientizarea persoanelor de etnie romă cu 

privire la deţinerea şi păstrarea în bune condiţii a actelor de identitate. 

II. Executarea atribuţiilor şi sarcinilor atât pe linia evidenţei persoanelor cât şi pe stare 

civilă 

A. Evidenţa persoanelor 
Cadrele biroului judeţean de evidenţa persoanelor îşi desfăşoară întreaga activitate, în baza 

prevederilor O.G.84/2001 privind înfiinţarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa 

persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.372/2002, ale O.U.G nr. 97/2005 

privind evidenţa, domiciliul  reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, ale Legii 

nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date, ale Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările 

şi completările ulterioare şi Metodologiei pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr.119/1996, 

protocoalele încheiate, ordinele, instrucţiunile şi dispoziţiile primite de la M.A.I. şi D.E.P.A.B.D. 

Pentru realizarea coordonării şi controlului metodologic al activităţii serviciilor publice 

comunitare locale de evidenţa persoanelor au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

- transmiterea către SPCLEP, a tuturor dispoziţiilor primite de la DEPABD sau MAI în vederea 

prelucrării şi aplicării prevederilor acestora; 

- coordonarea metodologică a activităţilor necesare aducerii la îndeplinire a sarcinilor ce revin 

SPCLEP; 

- monitorizarea activităţii SPCLEP prin centralizarea, verificarea şi analizarea indicatorilor 

comunicaţi zilnic şi lunar; 



 

 62

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2010 

 

- asigurarea mediatizării legislaţiei în materie şi a obiectivelor şi rezultatelor structurilor 

teritoriale de evidenţa persoanelor. 

În anul 2010, în conformitate cu prevederile art.7 lit.b) din OUG nr.84/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, lucrătorii biroului au executat controale tematice pe linie de evidenţa 

persoanelor la 10 SPCLEP-uri, constatările şi măsurile dispuse fiind aduse la cunoştinţă secretarilor 

unităţilor administrativ teritoriale pe raza cărora funcţionează. 

Conform atribuţiilor ce le revin, lucrătorii biroului au efectuat în perioada analizată 38802 

verificări în Registrul judeţean/naţional pentru evidenţa persoanelor, respectându-se prevederile Legii 

nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date. 

O colaborare foarte bună, permanentă şi eficientă s-a înregistrat între DJEP Bacău şi Biroul 

Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Bacău, specialiştii acestui 

birou, deplasându-se periodic la SPCLEP pentru a acorda sprijin de specialitate lucrătorilor 

desemnaţi să execute activităţile specifice pe linie de informatică, monitorizând permanent fluxul 

privind emiterea cărţilor de identitate şi a celor de alegător, urmărind indicatorii de coerenţă a datelor, 

implementând măsuri de protecţie, securitate şi creştere a calităţii datelor la nivelul bazelor de date 

locale. 

În anul 2010 au fost verificate în baza judeţeană şi centrală un număr de 497 comunicări 

pentru obţinerea statutului de CRDS şi au fost înaintate la DEPABD un număr de 65 cereri pentru 

emiterea certificatelor de atestare a cetăţeniei şi domiciliului. Tot în perioada supusă analizei au fost 

centralizate şi transmise la DEPABD, situaţiile statistice privind activităţile desfăşurate de către 

SPCLEP pentru punerea în legalitate pe linie de evidenţa persoanelor, a asistaţilor  din unităţile de 

ocrotire şi protecţie socială. 

Având în vedere faptul că activitatea principală a SPCLEP este punerea în legalitate cu acte 

de identitate, a cetăţenilor din raza de competenţă şi în conformitate cu Planul de Măsuri al DEPABD 

nr. 73155/2004, serviciile publice comunitare de evidenţa persoanelor au acţionat în plan mediatic, 

pentru popularizarea prevederilor legale în materie, a obligaţiilor ce le revin cetăţenilor, cu scopul de 

a-i determina să se prezinte la SPCLEP pentru punerea în legalitate cu act de identitate valabil. 

În conformitate cu atribuţiile ce revin DJEP, lucrătorii biroului au monitorizat activitatea de 

eliberare a actelor de identitate, desfăşurată de către cele 11 servicii locale, centralizând lunar şi 

înaintând la DEPABD, statistica activităţii de evidenţa persoanelor. 

În anul 2010 au fost eliberate un număr de 71477(+13178 faţă de anul 2009) acte de 

identitate, din care 68716(+14404 faţă de 2009) C.I. şi 2761(-1226 faţă de 2009) C.I.P. (fig.1). Ca 

urmare a expirării valabilităţii au fost eliberate 35927 C.I. şi 8078  pentru tinerii cu vârsta cuprinsă 

între 14 şi 18 ani . 
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Fig. 1 

 

         

 

 

 

 

Privitor la rezolvarea volumului de muncă planificat pentru anul 2010 situaţia pe formaţiuni se 

prezintă astfel: 

 

MAJORI COPII 

FORMAŢIUNEA 
Volum  

2010 

planifi

cat 

REZOL

VAT 

Volum 

2010 

planifi

cat 

REZOL

VAT 

BACĂU                    17743 12472 3607 2398 

BUHUŞI                   2282 1655 459 302 

COMĂNEŞTI           2784 1994 591 433 

DĂRMĂNEŞTI         996 773 176 121 

ONEŞTI                   8158 6382 1468 1103 

MOINEŞTI               5188 4120 977 757 

PODU  TURCULUI  1651 1286 442 348 

SLĂNIC 

MOLDOVA           
446 382 58 47 

TÎRGU OCNA          1657 1354 269 223 

 
Anul 
 

acte de 
identitate 

C.I. C.P. 

2009 58299 54312 3987 

2010 71477 68716 2761 
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SASCUT                  1635 1190 467 315 

DOFTEANA             704 563 149 117  

TOTAL 43244 32171 8663 6164 

 

Deşi D.J.E.P. nu are atribuţii directe pe linia punerii în legalitate a cetăţenilor, coordonarea şi 

controlul metodologic presupun monitorizarea, centralizarea şi analiza indicatorilor realizaţi, de către 

serviciile locale, pe linia eliberării actelor de identitate persoanelor care nu au solicitat acest lucru în 

termenul prevăzut de lege. 

Cu toate eforturile depuse de către forţele implicate în activitatea de identificare şi legalizare a 

persoanelor ce au actul de identitate cu termenul de valabilitate expirat, precum şi al tinerilor care au 

împlinit vârsta de 14 ani şi nu posedă acte de identitate, la nivelul judeţului Bacău, la finele anului 

2010 au fost puse în legalitate 32171 din totalul de 43244, ceea ce reprezintă 74,39%, iar din totalul 

de 8663 tineri ce au fost planificaţi pentru a fi puşi în legalitate cu primul act de identitate au fost 

rezolvaţi 6164, ceea ce reprezintă 71,15%. 

 

 

 
Fig. 2 

 

 

Dintre posturile de poliţie care s-au implicat cu seriozitate şi au colaborat cu lucrătorii de 

evidenţa persoanelor, obţinând rezultate foarte bune pe linia punerii în legalitate a persoanelor 

 
Anul 

 

volum 
majori 

rezolvat 
majori 

volum 
copii 

rezolvat 
copiii 

2009 25415 18660 8825 5852 

2010 43244 32171 8663 6164 
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majore restanţiere, exemplificăm: Caşin 85,53%, Poduri 85,51%, Bogdăneşti 88,06%, Căiuţi 85,52%, 

Podu Turcului 89,27%, Vultureni 95,35%, Slănic Moldova 85,65%, Sănduleni 88,61%. 

Numărul de persoane restanţiere existent la sfârşitul anului 2010 este determinat de o serie 

de factori ca:  

- existenţa unor comune unde multe familii sunt plecate în străinătate; 

- situaţia financiara precară a multor cetăţeni din mediul rural; 

- nefolosirea cu eficienţă de către persoanele împuternicite a sistemului sancţionator 

prevăzut de lege; 

- autorităţile administraţiei publice locale nu au solicitat SPCLEP organizarea unor acţiuni 

de fotografiere şi preluare de documente, comparativ cu anii anteriori când se organizau 

mai multe astfel de acţiuni.  

La nivelul biroului judeţean de evidenţa persoanelor s-au înregistrat 2 petiţii, care au fost 

rezolvate în termenul legal. 

În anul 2010 au fost depistate un număr de 4 acte de identitate emise cu substituire de 

persoană, la care lucrătorii BEP au efectuat verificări în limita competenţelor, informându-se in acest 

sens unitatea de poliţie de pe raza SPCLEP şi DEPAD Bucureşti (fostul INEP). 

Activitatea lucrătorilor de evidenţa persoanelor s-a desfăşurat într-un climat de muncă 

corespunzător, guvernat de norme care au asigurat respectarea şi aplicarea întocmai a prevederilor 

legale, a demnităţii umane, a responsabilităţii profesionale, a obiectivităţii, deschiderii şi disponibilităţii 

şi nu în ultimul rând, al comunicării directe, eficiente între membrii colectivului. 

În perioada supusă evaluării nu au fost înregistrate sesizări ale cetăţenilor cu privire la 

activitatea lucrătorilor biroului, aceştia nu au fost implicaţi în evenimente rutiere sau de alta natură, 

desfăşurându-si activitatea corespunzător atribuţiilor ce le revin din fişa postului. 

B. Starea civilă 
 Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău a 

desfăşurat în anul 2010 următoarele activităţi: 

1. Îndrumare şi control pe linie de stare civilă la serviciile publice comunitare locale 
de evidenţă a persoanelor şi primăriile din judeţ, conform graficului anual aprobat de 

Preşedintele Consiliului Judeţean. 

 În anul 2010 s-au efectuat 90 controale, obiectivele urmărite constând în:  

- respectarea prevederilor legale privind înregistrarea    şi întocmirea actelor de stare civilă; 

- înregistrarea, operarea şi comunicarea menţiunilor;  

- urmărirea modului de evidenţiere şi de folosire a    certificatelor de stare civilă; 

- asigurarea securităţii documentelor de stare civilă,    etc. 

 S-a verificat un număr de 19.830 acte de stare civilă, din care:                                                           

- de naştere  –  7461  
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- de căsătorie  –  4147  

- de deces  –  8222. 

 Verificarea actelor de stare civilă în 2010, comparativ cu 2009 se prezintă astfel: 

 

Acte de stare 
civilă 

2010 2009 

De naştere 7461 7953 

De casătorie 4147 4768 

De deces 8222 8182 

Total 19.830 20903 

 

 
Fig. 3 

 

 La nivelul întregului judeţ au fost înregistrate 75 căsătorii mixte. 

 Constatările rezultate în urma controalelor la S.P.C.L.E.P.-uri/primării şi măsurile stabilite 

pentru remedierea unor deficienţe au fost consemnate în procese verbale, conform modelului 

prevăzut în  Anexa nr. 7 din Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 

119/1996 cu privire la actele de stare civilă. 

2. Schimbarea numelui pe cale administrativă, în baza O.G. nr. 41/2003 privind 

dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, modificată 

şi completată ulterior. 

 În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2010  au  fost soluţionate 62 dosare prin care s-a 
solicitat schimbarea numelui/prenumelui, 56 fiind aprobate de Preşedintele Consiliului judeţean 

Bacău, iar 6 respinse pentru neîndeplinirea condiţiilor legale.  
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3. Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile pentru transcrierea în actele 
de stare civilă române a certificatelor/extraselor de stare civilă ale cetăţenilor 
români, procurate din străinătate. 

 În cursul anului 2010, un număr de 1341 dosare  au fost verificate de către personalul de 

stare civilă, avizate prealabil în vederea transcrierii (cu aprobarea primarului unităţii administrativ-

teritoriale) sau respinse în vederea completării cu anumite documente, conform prevederilor legale 

în materie. Precizăm că această procedură este prevăzută şi a fost adoptată începând cu data de 

13.06.2009, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 201/2009 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. 

4. Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile pentru rectificarea actelor de 
stare civilă. 

 În 2010 au fost verificate 577 dosare de rectificare pentru care au fost emise avize 

favorabile în vederea rectificării prin dispoziţia primarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv 

au fost respinse pentru neîndeplinirea condiţiilor legale. 

5. Completarea Formularului E 401 (partea B) – “Atestat privind componenţa familiei 
în vederea acordarea prestaţiilor familiale”. 

 La solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Bacău – Compartiment Migrare 

Europeană, Serviciul Stare Civilă a completat şi înaintat acestei instituţii un număr de 216  
Formulare E 401 pentru lucrătorii cetăţeni români care au domiciliul în România şi care îşi 

desfăşoară activitatea în alte state membre ale Uniunii Europene.  

6. Certificate de stare civilă şi extrase de uz oficial comunicate de primării către 
DEPABD  prin Serviciul Stare Civilă al DJEP Bacău. 

 Conform Radiogramei INEP nr. 284021/august 2008, s-a urmărit procurarea de la primării 

a 111 certificate de stare civilă şi extrase uz oficial şi înaintarea acestora la DEPABD. 

7. Atribuirea CNP în vederea eliberării paşaportului simplu electronic cu date biometrice 
incluse.  

În baza Radiogramei DEPABD nr. 2034566 din 7 ianuarie 2010, au fost soluţionate favorabil 18 

solicitări de atribuire a CNP, în vederea eliberării paşaportului simplu electronic cu date biometrice 

incluse. 

8 . Monitorizarea naşterilor din judeţul Bacău.  
Având în vedere Protocolul de colaborare privind prevenirea abandonului copilului de către 

familie în unităţile sanitare, încheiat între DGASPC Bacău, nr. 67/RG/ 12.08.2009,  IPJ Bacău, nr. 

59111/09.09.2009,  DSP Bacău, nr. 13883/11.09.2009, DJEP Bacău, nr. 3155/28.08.2009 şi CSJ 

Bacău, nr. 428674/ 28.08.2009, precum şi Instrucţiunea  DJEP Bacău, nr. 124/12.01.2010 privind 

îndrumarea şi controlul în unităţile sanitare şi de protecţie socială, aprobată de Secretarul judeţului 

Bacău, în anul 2010 s-a desfăşurat activitatea de monitorizare a naşterilor din judeţ. 
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În acest sens, lunar s-a confruntat situaţia certificatelor medicale constatatoare de naştere 

(înaintată de DSP Bacău), cu situaţia actelor de naştere înregistrate la spclep/primării. 

Totodată, s-au desfăşurat acţiuni de îndrumare şi coordonare în cadrul celor trei maternităţi din 

judeţ (Bacău, Oneşti, Moineşti), având ca scop: 

- îndrumarea în vederea întocmirii corecte a certificatelor medicale constatatoare de naştere, 

- coordonarea activităţii de identificare a părinţilor copiilor abandonaţi în unitatăţile sanitare, 

-  instruirea în vederea punerii în legalitate cu documente de stare civilă şi evidenţă a persoanelor 

pentru mamele internate în unităţile sanitare. 

Cu această ocazie s-au depistat unele cazuri în care  mamelor: 

-   fie nu li s-au eliberat certificatele medicale constatatoare de naştere, nefiind puse în legalitate cu 

documente de stare civilă şi de evidenţă a persoanei, 

- fie nu s-au prezentat la oficiile de stare civilă în vederea declarării naşterilor, deşi deţin certificate 

medicale constatatoare de naştere, precum şi documente de stare civilă şi de evidenţă a 

persoanei. 

Pentru astfel de situaţii, DJEP Bacău procedează la identificarea şi verificarea persoanelor în cauză, 

precum şi la comunicarea adreselor prin care  acestea sunt convocate la sediul spclep/primăriilor 

competente în vederea: 

-  punerii în legalitate cu documente de stare civilă şi de evidenţă a persoanei, 

- declarării naşterilor, sub sancţiunea aplicării amenzii contravenţionale, prevăzute la art. 66 din 

Legea nr. 119/1996, republicată. 

9. Eliberări extrase pentru uz oficial de pe actele de stare de stare civilă, ex. II. 
  La cererea autorităţilor administraţiei publice a fost eliberat un număr de 1001 extrase 

pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, ex. II.  

10.   Operarea menţiunilor. 
 Din totalul de peste 26.221 comunicări de menţiune înregistrate în registrul intrare-ieşire, 

au rămas neoperate la sfârşitul anului 761 menţiuni. 

11.  Soluţionarea petiţiilor. 
 În anul 2010 au fost rezolvate un număr de 4 petiţii în materie de stare civilă. 

12.  Gestiunea registrelor şi certificatelor de stare civilă.  

 Situaţia gestionării registrelor şi certificatelor de stare civilă, la nivelul DJEP Bacău se 

prezintă în felul următor: 
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a. Gestiunea certificatelor de stare civilă: 
 

SPECIFICAŢII NAŞTERE CĂSĂTORIE DECES TOTAL 

1 Stoc la data de 

31.12.2009 
6.850 3.350 2.600 13.425 

2 Nr. certificate ridicate 

de la INEP de către 

DJEP în  anul  2010 

15.000 8.000 11.000 34.000 

3 Nr. certificate ridicate 

de la DJEP Bacău de 

către primării în anul 

2010 

16.950 6.925 9.825 34.325 

4 Stoc certificate la data 

de 31.12.2010 
4.900 4.425 3.775 13.100 

 
b. Gestiunea registrelor de stare civilă: 

 

 SPECIFICAŢII NAŞTERE CĂSĂTORIE DECES TOTAL 

1 Stoc la data de 

31.12.2009 
58 48 48 154 

2 Nr. registre ridicate de 

la INEP de către 

DJEP în  anul  2010 

28 28 90 146 

3 Nr. registre ridicate de 

la DJEP Bacău de 

către primării în anul 

2010 

46 42 96 184 

4 Stoc registre la data 

de 31.12.2010 
40 34 42 116 

 

Sinteza volumului de servicii furnizate în anul 2010 de către DJEP BC, atât pe linie de 

evidenţa persoanelor, cât şi pe stare civilă se găseşte într-o anexă la prezentul bilanţ. 
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III. Activitatea de resurse umane 

 
 Potrivit atribuţiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău, Compartimentul resurse umane a realizat în cursul 

anului 2010, următoarele activităţi cu caracter periodic: 

        -evidenţa mişcărilor de personal efectuate în cursul anului 2010, care au constat în: 

• total posturi aprobate în Statul de funcţii la 01.01.2010 (prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Bacău nr. 43/2010) = 42; 
• total posturi ocupate la data de 01.01.2010  =  27; 
• încetare  raport de serviciu, conform Legii nr. 329/2009 = 1   

• încetare  contract de muncă, conform Legii nr. 19/2003 = 1   

• promovare  în clasă a funcţionarului public, ca urmare a absolvirii studiilor superioare =1 

• avansare în treapta de salarizare imediat superioară a funcţionarului public =6 

• numire în funcţia publică definitivă, ca urmare a expirării perioadei de stagiu =1 

• total posturi aprobate în Statul de funcţii la 28.07.2010 (prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Bacău nr. 121/2010), ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 63/2010 

= 48; 
• total preluări prin transfer, conform prevederilor  art. 90 din Legea nr. 188/1999 = 7 
•  transfer în interesul serviciului, în cadrul altei instituţii, conform prevederilor art. 90 din 

Legea nr. 188/1999 = 1 
• suspendare  raport de serviciu, conform art. 95 alin. (1) lit.a) din  Legea nr. 188/1999 = 2   

• total posturi ocupate  la data de 31.12.2010 = 29. 

       -asigurarea completării la zi a registrului general de evidenţă a personalului şi  transmiterea 

acestuia în format electronic la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, conform Hotărârii 

Guvernului nr. 553/2009; 

    -asigurarea, completarea, păstrarea şi evidenţa carnetelor de muncă, în conformitate cu 

prevederile legale, înregistrând  modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici şi 

personalului contractual: avansări în treptele de salarizare, promovări, acordare spor vechime ca 

urmare a trecerii de la o tranşă la alta; 

       -actualizarea dosarelor profesionale ale salariaţilor; 

        -întocmirea lunară a fişelor colective de prezenţă pentru salariaţi,în vederea acordării drepturilor 

băneşti; 

        -evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale şi a orelor suplimentare efectuate de 

salariaţi; 

        -urmărirea întocmirii fişelor de post pentru fiecare salariat , înmânarea acestora titularului şi 

arhivarea lor; 
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        -transmiterea către SPCLEP- uri a conţinutului radiogramelor pe linie de resurse umane, primite 

de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; 

         -organizarea activităţii privind securitatea, sănătatea în muncă şi P.S.I., conform   

prevederilor Legii  nr. 319/2006 şi  Legii  nr. 307/2006. 

S-a ţinut evidenţa poliţiştilor detaşaţi şi s-a informat permanent conducerea  Direcţiei pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date  cu privire la modificările intervenite în situaţia 

acestora. 

Nu au fost semnalate  sesizări şi reclamaţii privind conduita la locul de muncă şi în societate a 

personalului direcţiei. 

 

IV.  Activitatea pe linie juridică, contencios şi relaţii publice 

 

Compartimentul juridic a realizat în cursul anului 2010, următoarele activităţi: 

        -avizarea pentru legalitate a unui număr de 65 acte administrative cu caracter normativ emise de 

Directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău; 

        -transmiterea către SPCLEP- uri a conţinutului radiogramelor pe linie juridică, primite de la  

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; 

        -transmiterea lunară către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date a situaţiei privind modul în care se reflectă activitatea serviciilor publice comunitare locale de 

evidenţă a persoanelor din judeţul Bacău, în mass-media locală (articole publicate în cotidianele şi 

periodicele locale, materiale difuzate la posturile teritoriale şi locale de radio şi televiziune);  

        -raportarea semestrială a situaţiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, 

evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă, la nivelul 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău.  

        -transmiterea anuală la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date  

a Raportului de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public.  

        -întocmirea tuturor actelor procedurale pentru instanţele de judecată în cauzele în care direcţia 

este parte. 

 
V. Activitatea pe linie de informatică (I.T.) 

 

Configurarea şi testarea reţelei VPN instalate de către OJTS Bacău şi Romtelecom.  

Instalarea aplicaţiei software RJEP On-line , configurare comunicaţii împreună cu Biroul 

Judeţean de Administrare a Bazelor de Date Bacău. 
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Testarea aplicaţiei RJEP.exe cu ajutorului căreia se poate actualiza direct  Registrul Judeţean 

de Evidenţa Persoanelor.  

Actualizarea site-ului  web al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor. 

Actualizarea zilnică a softului legislativ Eurolex. 

Administrarea reţelei locale conectate la internet. 

In reţeaua VPN s-a implementat o aplicaţie web pentru preluarea centralizată a  indicatorilor 

de evidenţa persoanelor de la cele 11 SPCLEP-uri din judeţ. 

Pe lângă activităţile sus-menţionate, în perioada ianuarie – decembrie 2010, personalul 

Compartimentului Informatizare a efectuat şi următoarele activităţi: 

- gestionarea căsuţei de e-mail a direcţiei; 

- asigurarea calităţii bazei de date judeţene de evidenţă a persoanelor; 

- sprijinirea lucrătorilor de la S.P.C.L.E.P.-uri în scopul accesării portalului, server-ului de e-

mail şi a server-ului FTP  al Direcţiei  pentru Evidenţa Persoanelor si Administrarea 

Bazelor de Date; 

- preluarea statisticii lunare a activităţii de evidenţă a persoanelor de la fiecare 

S.P.C.L.E.P., centralizarea indicatorilor si transmiterea statisticii lunare la Direcţia pentru 

Evidenţa Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date; 

- asigurarea legăturii cu societăţile ce acordă service la reţea, router, modem precum şi alte 

echipamente, servicii sau programe informatice; 

- preluarea corespondenţei de pe serverul FTP al Direcţiei  pentru Evidenţa Persoanelor si 

Administrarea Bazelor de Date; 

- transmiterea  radiogramelor prin reţeaua VPN către S.P.C.L.E.P.-urile din judeţ; 

- remedierea erorilor din baza judeţeană de evidenţă a persoanelor; 

- instalarea de sisteme de operare şi programe conform necesităţilor; 

- generarea listelor cu persoanele cărora le-a expirat termenul de valabilitate al cărţii de 

identitate; 

- asigurarea coerenţei  între baza centrală de evidenţă persoanelor şi baza centrală de 

paşapoarte; 

- gestionarea licenţelor software achiziţionate; 

- desfăşurarea de activităţi de studiu şi documentare tehnică precum şi instruirea 

angajaţilor în legătură cu problemele legate de funcţionarea şi utilizarea sistemelor de 

calcul. 
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VI. Activitatea pe linie administrativă şi asigurare tehnico-materială 

 
Pe baza bugetului aprobat pe anul 2010 şi a programului anual de achiziţii: 

- s-au achiziţionat licenţe pentru sistemul de operare Windows Server 2008 şi licenţe client; 

- s-au asigurat materialele de protecţie ţinând seama de condiţiile de lucru ale salariaţilor ce 

lucrează în arhivele de stare civilă. 

 

În conformitate cu HG 167/2010,  Art. 661*) - Începând cu anul 2010, autoritatea contractantă 

are obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru 

realizarea achiziţiilor directe, reprezentând 40% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate de 

aceasta în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice. Pentru 

îndeplinirea cestei cerinţe legale s-au efectuat achiziţii de produse şi  s-au încheiat contracte de 

servicii telefonice şi transmisii de date prin intermediul SEAP în proporţie de peste 40%.  

Pe linie de aprovizionare cu materiale şi imprimate specifice asigurate de către D.E.P.A.B.D., 

acestea au fost aprovizionate la timp şi în cantităţi suficiente desfăşurării activităţii la nivelul judeţului. 

Menţionăm că pe parcursul acestui an, am întâmpinat probleme privind asigurarea formularelor 

„Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate” deoarece D.E.P.A.B.D. nu a fost în măsură să ne 

furnizeze cantităţile necesare.  

Am predat la B.J.A.B.D.E.P. Bacău stocul de materiale specifice producerii cărţii de identitate 

şi cărţii de alegător respectând prevederile radiogramei D.E.P.A.B.D.  nr.2142815 din 27.09.2010. 

Am centralizat necesarul la nivel de judeţ, privind materialele şi imprimatele specifice 

activităţilor de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă şi am raportat situaţia la D.E.P.A.B.D. în 

vederea stabilirii necesarului pentru anul 2011, la nivel de ţară. 

Pentru asigurarea funcţionării în bune condiţiuni a direcţiei am întocmit anexele bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2011, privind necesarul de rechizite, materiale, obiecte de inventar, 

mijloace fixe, servicii, ş.a. 

 
VII. Activitatea pe linie financiar-contabilă 

 

Un rol important al compartimentului financiar-contabil este de a asigura informaţii 

ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei 

bugetare, patrimoniul aflat în administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul programelor 

aprobate prin buget.  

În anul 2010, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău a avut iniţial un buget de 

venituri şi cheltuieli în sumă de 980 mii lei, aprobat prin H.C.J. nr. 28 din 18.02.2010. 
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La sfârşitul anului, în urma a trei rectificări bugetare, din luna mai, luna august şi din luna 

octombrie 2010, s-a ajuns la un buget  de venituri şi cheltuieli în sumă de 875 mii lei, după cum 

urmează: 

 Mii lei 

 Aprobat Realizat

Venituri totale 
din care: 

875,00 833,80 

Venituri proprii 82,00 133,48 

Subvenţii 

(T.V.A.) 
793,00 700,32 

Cheltuieli 
totale din care: 

875,00 751,00 

Cheltuieli de 

personal 
733,00 655,00 

Bunuri şi servicii 130,00 88,30 

Cheltuieli de 

capital 
12,00 7,70 

 

La capitolul investiţii, în anul 2010 s-au achiziţionat : 

- un sistem de operare Windows Server 2008 plus licenţe client; 

- Sistemul de operare şi licenţele aferente au fost instalate pe un calculator tip server ce a fost 

achiziţionat în anul 2009.  

Dacă la începutul anului 2010  valoarea estimată şi prevăzută în buget a veniturilor proprii a 

fost de 80 mii lei, la sfârşitul anului valoarea veniturilor proprii încasate a fost de 109,08 mii lei, la care 

s-a adăugat veniturile proprii neutilizate în 2009 şi reportate în 2010 în sumă de 24,40 mii lei, 

ajungându-se la sfârşitul anului 2010 la venituri proprii totale de 133,48 mii lei.  
Din veniturile proprii s-au făcut cheltuieli cu bunuri şi servicii şi cheltuieli cu investiţiile, conform 

repartizării bugetare, suma totală a cheltuielilor din veniturile proprii  fiind de 56,48 mii lei.  
Diferenţa de 76  mii lei dintre valoarea veniturilor încasate şi valoarea veniturilor proprii 

utilizate, rămasă la 31 decembrie 2010 în contul de disponibil al instituţiei deschis la Trezoreria 

Bacău s-a reportat pentru anul 2011.  

În cursul anului s-a asigurat organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar –contabile în 

conformitate cu dispoziţiile legale, urmărindu-se realizarea în bune condiţii a indicatorilor financiari 

aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi respectarea disciplinei bugetare  şi a celei 

financiare. S-a realizat raportarea lunară şi trimestrială către Direcţia Buget – finanţe din cadrul 

Consiliului judeţean Bacău a situaţiilor monitorizării cheltuielilor de personal pe elemente 
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componente. De asemenea s-a realizat organizarea contabilităţii bugetare asigurându-se 

prezentarea conturilor de execuţie şi a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare. 

Totodată s-a asigurat întocmirea documentelor de planificare financiară, plata integrală şi la 

timp a drepturilor băneşti a personalului, urmărirea vărsării, la termen şi în cuantumurile stabilite, a 

sumelor ce constituie obligaţii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor 

speciale, organizarea contabilităţii finanţate din mijloace bugetare, prin care se asigură evidenţa 

plăţilor de casă, cât şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei bugetare. Toate acestea au fost 

însoţite de documentaţia specifică privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor. 

S-a urmărit organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile, în conformitate cu 

dispoziţiile legale, înregistrarea în contabilitate a tuturor valorilor patrimoniale (active fixe şi circulante 

precum şi  valori materiale si băneşti), precum şi păstrarea integrităţii patrimoniului şi recuperarea 

debitelor. 

S-a asigurat întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, precum 

şi gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special în conformitate cu dispoziţiile 

legale. 

În luna decembrie s-a efectuat inventarierea generală a patrimoniului instituţiei, în 

conformitate cu dispoziţiile legale, concluziile şi rezultatele inventarierii fiind consemnate în procesele 

verbale întocmite de comisiile de inventariere. 

Lunar s-au întocmit situaţiile  privind veniturile realizate de personalul detaşat din cadrul MAI  

la D.J.E.P. Bacău, s-au centralizat situaţiile primite de la S.P.C.L.E.P.- urile din judeţ şi s-au transmis 

aceste situaţii către D.E.P.A.B.D. Bucureşti. De asemenea s-a asigurat  transmiterea către 

S.P.C.L.E.P. - uri a radiogramelor primite de la D.E.P.A.B.D. ce conţin reglementari de natura 

financiar-contabilă. 

   
VIII. Obiective pentru anul 2011 

 

Având în vedere rolul DJEP în coordonarea şi controlul metodologic al activităţii SPCLEP-

urilor şi pentru eliminarea neajunsurilor care mai există, atât în activitatea noastră, cât şi cea din 

teritoriu ne propunem următoarele obiective: 

1. Intensificarea activităţilor şi colaborarea cu factorii responsabili pentru identificarea şi 

legalizarea persoanelor care sunt restanţiere pe linie de evidenţa persoanelor ; 

                               Răspunde : Şeful BEP + şefii SPCLEP  

   Termen : permanent 

2. Folosirea mijloacelor mass-media pentru informarea populaţiei cu privire la obligaţiile care 

le au pe linie de stare civilă şi evidenţa persoanelor ; 
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                     Răspunde : Compartimentul  resurse umane şi  

                                        compartimentul   secretariat,  juridic,  relaţii publice                                 

           Termen : permanent 

3. Introducerea pe calculator a datelor cuprinse în listele de inventariere manuale rezultate la 

finalizarea inventarului la arhiva registrelor de stare civilă exemplar 2 din 2010; 

 Răspunde : Comisia de inventariere stabilită prin dispoziţie internă. 

            Termen : semestru I 2011 

4. Dezvoltarea aplicaţiei informatice implementate in anul 2010, pentru gestionarea arhivei de 

stare civilă exemplarul 2; 

 Răspunde: Compartimentul informatizare 

    Termen : anul 2011. 

5. Intensificarea activităţilor pe linia protecţiei şi promovării drepturilor omului ; 

   Răspunde : Directorul executiv DJEP Bc 

   Termen : permanent 

6. Continuarea organizării de instruiri profesionale la nivelul judeţului atât pe linie de evidenţa 

persoanelor cât şi pe linie de stare civilă; 

   Răspunde : Şeful BEP+Şeful SSt.Civ. 

   Termen : anul 2011 

7. Elaborarea unor instrucţiuni interne în vederea pregătirii documentaţiei pentru 

implementarea Sistemului de Management al Calităţii la nivelul Direcţiei; 

                                    Răspunde : Toate compartimentele 

   Termen : anul 2011 

8. Comunicarea modului de soluţionare a unor speţe complexe către SPCLEP-urile şi/sau 

unit.administrativ-teritoriale din judeţ; 

   Răspunde : Şeful BEP+Şeful SSt.Civ. 

   Termen : permanent 

9. Informatizarea stării civile la nivelul judeţului Bacău, prin achiziţionarea aplicaţiei software 

server la nivel judeţean şi aplicaţiilor client la nivelul unităţilor administrativ teritoriale  (proiect iniţiat 

de MAI); 

Răspunde : Directorul executiv DJEP Bacău 

Termen : anul 2011 

10. Intensificarea comunicării cu primarii şi secretarii unităţilor administrativ teritoriale din  

judeţul Bacău, pentru a conştientiza rolul ofiţerului de stare civilă, realizând astfel degrevarea 

acestora de activităţile care nu au nicio legătură cu LEGEA nr.119/1996. 

Răspunde : Directorul executiv DJEP Bacău 

Termen : permanent 
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Volum servicii furnizate 
în anul 2010 de D.J.E.P. Bacău 

 

r. 
crt
. 

SERVICIUL FURNIZAT 
Volum de 

servicii DJEP 
Bacău 

A. Starea Civilă 2009 2010 
Soluţionarea cererilor privind schimbarea de nume pe cale 

administrativă 78 62

Soluţionarea cererilor privind transcrierea certificatelor de stare 
civilă procurate în străinătate 1097 1341

Soluţionarea cererilor de eliberare extrase de stare civilă 1222 1001
Instruiri 2 3
Control şi îndrumare la SPCLEP-uri şi Primării 91 90
Formular E401-Atestat privind comp. familiei în vederea 

acordării prestaţiilor familiale 131 216

Operare şi comunicare de menţiuni 33.90
1 

26.22
1

Rectificări 661 577
Petiţii stare civilă 6 4

0 
Verificarea şi centralizarea lunară  /semestrială/anuală a 

indicatorilor specifici pe linie de stare civilă de la 93 primării din judeţ 26 30

1 
Atribuirea CNP  în vederea eliberării paşaportului simplu 

electronic 0 18

2 
Certificate de stare civilă şi extrase pt. uz oficial comunicate de 

primării către DEPABD prin Serviciul de stare civilă  al DJEP Bacău 114 111

  

B. Evidenţa persoanelor 2009 2010 

3 
Furnizarea datelor din Registrul Naţional pentru Evidenţa 

Persoanelor, la solicitarea persoanelor fizice/juridice 1276 1843

4 Sprijin, îndrumare şi control 18 28

5 Comunicări CRDS 728 497

6 Verificare cereri pentru atestare a cetăţeniei şi domiciliului 44 65

7 Transmiterea indicatorilor zilnici la DEPABD 266 263

8 
Instruiri  anticorupţie, DGA + SIPI, Pol. de Frontieră + Jandarmi 

+ IPJ Bacău 9 4

9 Petiţii evidenţa persoanelor 6 2

0 
Verificări complexe la emiterea actelor de identitate cu 

substituire de persoană constatate 15 4

1 

Verificarea şi centralizarea lunară /trimestrială 
/semestrială/anuală a indicatorilor specifici pe linie de evidenţă a 
persoanelor de la 11 SPCLEP din judeţ 

440 440

2 
Activităţi cu caracter permanent privind rezolvarea erorilor din 

BDC privind CNP-urile duble , decedaţi, etc. 532 130
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III. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău 
(D.G.A.S.P.C.) 

 
Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău s-a desfaşurat 

în conformitate cu ariile prioritare stabilite prin Strategia judeţeană în domeniul asistentei sociale si 

protecţiei copilului pentru perioada 2006 – 2011, actualizată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Bacău nr. 107/29.06.2009, Planul Judeţean de Restructurare/Închidere a instituţiilor rezidenţiale 

pentru protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi şi Planul de acţiune pentru anul 2010, aprobat prin 

Hotarârea Consiliului Judeţean nr. 66/30.04.2010. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău realizează şi asigură la 

nivel judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţei 

copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a 

oricăror alte persoane aflate la nevoie, activităţile derulate în acest sens putând fi structurate în cinci 

categorii: 

I. Activităţi în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor copilului; 

II. Activităţi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte cu dizabilităti/în dificultate; 

III. Gestionarea resurselor umane; 

IV. Atragere de surse de finanţare prin elaborarea de proiecte; 
V. Comunicare si relatii cu mass media ; 

VI. Gestionarea resurselor financiare. 

 

III.1. ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE ÎN DOMENIUL PROMOVĂRII ŞI PROTECŢIEI DREPTURILOR 
COPILULUI 

Activităţile desfăşurate în acest domeniu au urmărit realizarea următoarelor obiective: 
1. Asigurarea bunăstării vieţii copilului şi protecţiei acestuia într-un mediu familial sănătos şi 

funcţional 
DGASPC Bacău acordă servicii cu un pronunţat caracter preventiv, respectiv de îngrijire şi 

recuperare de zi pentru copii cu dizabilităţi, servicii de informare şi consiliere pentru părinţi şi copii şi 

un serviciu specializat având şi o componentă rezidenţială destinat mamei şi copilului nou născut cu 

risc crescut de abandon, prin urmatoarele componente:  
Centrul de zi pentru copilul cu dizabilităţi Oneşti: asigură servicii de asistenţă socială, 

consiliere psihologică, consiliere juridică, recuperare kinetoterapeutică şi logopedică, grupuri de 

suport, educaţie sanitară, lunar, în medie pentru un număr de 172, din care: copii cu dizabilităţi 

mentale, neuropsihice sau asociate 

- 79 copii proveniţi din familie, 42 sunt din municipiul Oneşti, iar 37 din comunele limitrofe; 

- 79 copii din sistemul de protecţie specială de tip rezidenţial; 
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- 14 copii din asistenţă maternală. 

Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii furnizeaza servicii de consiliere şi 

sprijin pentru părinţi şi copii  
În perioada analizată Centrul de Consiliere a acordat servicii în 160 de sesizări privind 241 

copii. 

Tipologia cazurilor instrumentate  include: 

-17 cazuri de neglijare ( 51 copii); 
-3 cazuri abuz emotional ( 3 copii); 
-3 caz abuz fizic ( 4 copii); 
-61 cazuri privind neintelegerile familiale ( 82 de copii); 
-5 cazuri familie fara locuinta (11 copii); 
-13 cazuri familii cu situatie financiara precara; ( 27 copii); 
-46 cazuri  tulburari de comportament (48 copii); 
-10 cazuri alte situatii ( 10 copii); 
-2 cazuri de copii cu parinti arestati ( 5 copii) 

Centrul Maternal – serviciu specializat de protecţie, adresat mamei şi copilului a cărui 

misiune este prevenirea abandonului şi instituţionalizării nou născutului.  

În perioada raportată, au beneficiat de serviciile Centrului Maternal  un numar de 47 mame cu 
77 copii, din care 36 cazuri noi, inregistrate in cursul anului 2010.   

Motivele care au condus la instituirea unei măsuri temporare de protecţie pentru cele 36 de 

cupluri  mamă şi copil/copii  in anul 2010 au fost: starea de minoritate – 1 caz, violenţă intrafamiliala – 

19 cazuri, lipsa locuinţei şi a unei surse de venit stabile – 16 cazuri. 
Urmare a  implementării Planurilor de Intervenţie Personalizate au fost soluţionate favorabil 

36 cazuri, astfel:  

- 4 mame au fost integrate socio-profesional şi işi cresc singure copiii; 

- 23 mame  şi copiii acestora  au revenit în familia naturală  şi lărgită  

Pentru 13 copii s-a impus luarea unei măsurii de protecţie specială astfel: 12 copii plasament 

la AMP si 1 copil plasament ONG . 

 Comparativ cu anul 2009,  remarcăm, aşa cum reiese din Tabel nr.1, creşterea numărului de 

copii, ca urmare a acordarii de servicii  mamelor  cu mai mult de 2 copii.  

Tabel nr.1 
Nr. copii rezidenţi în perioada 01.01.2009-31.12.2009 Nr. copii rezidenţi în 

perioada 01.01.2010-
31.12.2010 

69 77 
Tabel nr.2 

Nr. mame rezidente în  perioada 01.01.2009-
31.12.2009 

Nr. mame rezidente în 
perioada 01.01.2010-

31.12.2010 
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47 47 
 
 

Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii “Morcoveaţă  - acorda servicii sociale 

specializate copiilor strazii, respectiv primire şi găzduire temporară, asistenţă medicală şi îngrijire, 

suport emoţional şi consiliere psihologică, educare, reintegrare familială şi comunitară.  

Acest serviciu funcţionează începând cu data de 01.06.2010, furnizând  serviciile mentionate  

unui  numar de 33 de copii.  

Cauzele care au impus acordarea acestor servicii sociale, sunt:  

- Cersetoria din propria initiativa, vagabondajul etc( 23 copii); 

- Mediu familial dezorganizat, copii fiind nevoiti sa trăiescă în stradă ( 7 copii) 

- Lipsa unei locuinţe pentru familie şi copii (3copii);  

 
2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de protecţie specială şi definitivă a copilului lipsit 

temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi 
 
Centrul pentru servicii de tip familial asigură servicii specializate de tip familial prin 

reţeaua de de asistenţi maternali profesionişti şi componenta Plasamente de Tip Familial, Tutelă 

şi Evaluare a Copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal 
La data de 31.12.2010 reţeaua de asistenţă maternală   însuma un număr de 412 asistenţi 

maternali profesionişti care asigura servicii de protecţie specială unui numar de 655 copii, 
conform datelor prezentate în Tabelul nr.3. De asemenea, în cadrul componentei Plasamente de 

Tip Familial, Tutelă şi Evaluare a Copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal au fost 

asigurate servicii de protecţie specială unui număr de 616 copii, conform datelor prezentate în 

Tabelul nr.3  
Tabel nr. 3 

Dinamica numărului de copii ocrotiţi prin măsuri de protecţie specială de tip familial 
Nr. copii 01.01.2010 Nr. copii 31.12.2010  

Măsura protecţie Total, 
din 

care: 

Hot. 
CPC/ 

Sentinţ
ă 

Regim 
urgenţă

Total, din 
care: 

Hot. CPC/ 
Sentinţă 

Regim 
urgenţă

Plasament la rude pană la 
gr. IV 

469 464 5 440 437 3 

Plasament la alte familii 
sau persoane 

67 67 - 101 101 - 

Plasament la asistent 
maternal 

648 628 20 655 623 32 

Tutela 71 71 - 67 67 - 
Supraveghere specializată 23 23 - 8 8 - 

TOTAL 1278 1253 25 1271 1236 35 
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În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată în cadrul Centrului de Servicii de tip familial, 

comparativ cu anul 2009, remarcăm:  

- diminuarea numărului de copii plasati la asistent maternal, 

- diminuarea  numărului de copii plasaţi la  rude până la gr. IV/la alte familii sau persoane 

- diminuarea numărului de copii pentru care s-a instituit tutela  

- creşterea numărului de copii pentru care a încetat măsura de tip familial  în special prin: adopţie 

-27 copii; efectul legii – 76 copii, plasament rude pana la gr.IV/ fam./pers. – 32 copii, reintegrare in 

familie – 33 copii; plasamente în centre rezidentiale – 7 copii;  

- diminuarea retelei de asistenti maternali cu 88 de persoane( AMP)  

Tabel nr. 4 
Situaţie comparativă Intrări – Ieşiri în/din sistem familial 2009- 2010 

 
MĂSURA DE 

PROTECŢIE 

 

Intrări 
2009 

 

Intrări 
2010 

 

Ieşiri 
2009 

 

Ieşiri 2010 

Plasament la rude pană 
la gr. IV, alte familii sau 

persoane 

118 81 67 76 

Plasament la asistent 
maternal 

95 91 59 97 

Tutela 19 8 12 12 
Supraveghere 
specializată 

- - 1 15 

TOTAL 232 180 139 200 
Activitatea  Centrului de Servicii de tip familial a fost influentată în mod negativ în anul 2010 

de transformările socio-economice survenite pe parcursul anului (diminuarea câstigurilor salariale cu 

25%, pierderea anumitor sporuri, interzicerea cumulării pensiei cu salariul etc),  care au condus la 

contractia  retelei de asistenti maternali profesionisti ca urmare a solictării voluntare de  încetare a  

contractelor de muncă si implicit la scăderea numărului de copii plasati în asistentă maternală si, în 

anumite situatii chiar  reîntoarcerea acestora în sistem rezidential.  

 

Serviciul Adoptii  

Activitatea Serviciului Adoptii se centrează pe respectarea interesului superior al copilului de a 

creste si de a se dezvolta intr-o familie permanenta, respective familia de adoptie.  

Comparativ cu anul 2009, indicatorii specifici activitătii serviciului au înregistrat o scădere din 

motive de ordin juridic si legislativ: schimbarea Completului de judecată la fiecare etapă a adoptiei; 

solicitarea suplinirii consimtământului părintilor la majoritatea sentintelor civile de deschidere 

procedura adoptie interna fapt ce a determinat reluarea procedurii; dificultatile intampinate in instanta 

de judecata (termene la 3-4 luni de la data depunerii dosarelor, eliberarea sentintelor civile cu 

intarziere aproximativ 3 luni si dactilografierea gresita a acestora).  
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           Cu toate aceste dificultăti, activitatea Serviciului a contribuit la dezinstitutionalizarea unui 

număr de 29 de copii aflati în sistemul de protectie specială din cadrul DGASPC Bacău. De 

asemenea evidentiem în mod pozitiv cresterea numărului de familii atestate pregătite pentru a 

asigura unui copil un mediu familial stabil si definitiv.  

Tabel nr. 5 
Situatie comparativă activitate Serviciul Adoptii 

 2009 2010 
Deschidere procedură adopţie internă( copii liberi la 
adopţie) 

63  41 

Familii atestate 46  51  
Familii atestate pe lista de aşteptare 14  19 
Adopţii finalizate 39 28 
Încredinţări în vederea adopţiei 34 38 
Copii dezinstituţionalizaţi 61 29 
Adopţii in monitorizare 80 100 

 
 
Servicii de protecţie specială în sistem rezidenţial ( centre rezidentiale) 

Obiectivele prioritare în domeniul protecţiei speciale de tip rezidenţial derivate din Strategia 

judeţeană în domeniu au vizat continuarea procesului de dezinstituţionalizare, îmbunatăţirea calităţii 

serviciilor şi continuarea procesului de închidere a instituţiilor de tip clasic, prin:  

1. Inchiderea Centrului Rezidential “Pietricica” Comanesti prin implementarea 

Proiectului finantat de Fundaţia,,Hope and Homes for Children” România.  

În scopul atingerii obiectivelor proiectului şi finalizării procesului de închidere a Centrului 

Rezidenţial  ,,Pietricica” Comaneşti, Fundatia HHC România a achiziţionat şi reamenajat patru case 

de tip familial cu  

o capacitate de 12 locuri ce compun Reţeaua de case de tip familial “Pietricica” 

Comaneşti pentru protectia a  48 de beneficiari.  
2. Închiderea Centrului Rezidential “Ghiocelul” Bacau cu sprijinul Fundatiei HHC 

Romania, conform Contractului de colaborare nr.166/RG/13.01.2009.  

Proiectul de închidere are ca obiectiv final infiinţarea Reţelei de Case de Tip Familial 

,,Ghiocelul” Bacău.  

3. Închiderea Centrului Rezidenţial ,,Alexandra”Oneşti, în parteneriat cu Fundaţiile 

,,Hope and Homes for Children” România şi SERA România.  Prin acordul  încheiat între actorii 

implicati, s-au stabilit următoarele responsabilităti:  

- Fundaţia SERA România – construirea a două case de tip familial, reabilitarea şi 

modernizarea Centrului de Zi pentru Copilul cu Dizabilităţi Oneşti care va funcţiona ca Centru de 

Recuperare pentru Copilul cu Dizabilităţi. 

- Fundaţia HHC România va construi trei case de tip familial şi va creea o reţea de 15 asistenţi 

maternali. 
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- DGASPC Bacău va participa în mod activ la evaluarea beneficiarilor serviciilor Centrului 

Rezidenţial ,,Alexandra” Oneşti, va identifica şi valorifica resursele existente în serviciile de protecţie 

a copilului care pot fi folosite în vederea implementării proiectului, va asigura continuitate şi stabilitate 

serviciilor noi create după finalizarea procesului de închidere. 

Sistemul de protecţie de tip rezidenţial din structura D.G.A.S.P.C. Bacău cuprinde la 

31.12.2010 un numar de 6 servicii rezidenţiale, din care: 3 unităţi organizate pe concept familial 

(Centrul Rezidential Pro Familia, Reteaua de apartamente “Casa mea”, Reţeaua de case de tip 

familial “Pietricica” Comaneşti), 1 centru este de tip classic (Centrul Rezidential H.Coanda) si 2 centre  

sunt modulate( Centrul Rezidential “Alexandra” Onesti si Centrul Rezidential “Ghiocelul” Bacău ).  

 
 
 
 

Tabel 6 
Dinamica numărului de copii/tineri ocrotiţi în sistem rezidenţial 

52
102

414
464

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

1/1/2010 INTRĂRI IEŞIRI 12/31/2010

1/1/2010
INTRĂRI
IEŞIRI
12/31/2010

 
Tabel 7 

       Situaţie comparativă dec. 2004 – dec. 2010 privind copii/tinerii instituíonalizati 
Tip centru de 

plasament 
Decembri

e 2004 
Decembrie 

2005 
Decembri

e 2006 
Decembrie 

2007 
Decembri

e 
2008 

Decembri
e 

2009 

Decembrie 
2010 

Centre de tip clasic 
pentru copii în 

dificultate -  cu CES 

361 287 255 207 170 130 62 

Centre de tip 
clasic/modulat 
pentru copii cu 

dizabilităţi 

243 250 244 248 186 180 154 

Centre de tip 
familial pentru copii 

în dificultate 

142 137 143 134 135 144 150 

Centre de tip 
familial pentru 
copii/tineri cu 

dizabilităţi 

19 20 18 20 16 10 48 

Total 765 694 660 609 507 464 414 
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            Situaţia prezentată în tabel relevă faptul că numărul de copii/tineri protejaţi în sistemul de 

protecţie specială de tip rezidenţial este în scadere de la an la an.                                                                          

 La 31.12.2010, din totalul copiilor/tinerilor institutionalizati  în centrele rezidenţiale, 278 au 

vârste cuprinse între 14 -18 ani şi ≥ 18 ani,  245 copii/tineri sunt încadrati în grad de handicap, din 

care: 148 copii/tineri au certificat de încadrare într-un grad de handicap emis de Comisia pentru 

Protecţia Copilului, iar 97 tineri au certificat de încadrare într-un grad de handicap emis de Comisia 

Judeţeană de Evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi. Din totalul de copii/tineri cu certificat 

de încadrare într-un grad de handicap 10 tineri sunt infectaţi HIV. 

La sfârşitul perioadei raportate, în unităţile de asistenţă şi protecţie a copilului din alte judeţe 

erau ocrotiţi 28 copii/tineri în centrele rezidenţiale ale serviciilor publice de asistenţă socială. Sunt 

persoane cu deficienţe senzoriale care au orientare şcolara pentru forme de învăţământ special, 

inexistente în judeţul Bacău. 

Prezentăm în continuare, distinct faţă de indicatorii prezentaţi pentru sistemul de protecţie 

specială de tip rezidenţial, activitatea Centrului de primire în regim de urgenţă, datorită specificităţii 

măsurii de protectie specială. Acest tip de serviciu  asigură protecţie copilului pe o perioadă 

determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie - situaţii de abuz, 

maltratare, neglijare. 

În perioada 01.01.2010-31.12.2010, 119 copii au beneficiat de serviciile C.P.R.U., din care: 

• 42 copii cu măsuri de plasament în regim de urgenţă, reglementate de Legea 272/2004; 

• 77 copii cu referat de găzduire sau aflaţi în tranzit în centru. 

 

Dinamica măsurilor de protecţie specială în decembrie 2010 este evidenţiată în Tabelul nr.8:  

PLASAMENT ÎN REGIM DE URGENŢĂ NR. 
CRT. 

 
CAZUISTICĂ 

 
TOTAL DISPOZIŢIE 

RU 
ORDONANŢĂ 

PREŞEDINŢIALĂ 
PLASAMENT

1. Cazuri active la 01.01.2010 18 16 0 2 
2. Cazuri noi perioada 

01.01.2010-31.12.2010 
24 19 5 0 

3. Cazuri închise decembrie 
2010 

20 18 0 2 

4. Cazuri active la 31.12.2010 22 17 5 0 
 
3. Diversificarea serviciilor de asistenţă şi sprijin pentru tineri, inclusiv pentru tinerii cu 

dizabilităţi sau cerinţe educative speciale  
 

Centrul pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Independetă (C.D.V.I)  
Activităţile desfăşurate în cadrul acestui serviciu s-au desfăsurat  în anul 2010  conform 

următoarelor obiective:  
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- Pregatirea tinerilor beneficiari, în raport cu vârsta, studiile şi legislaţia în vigoare, în vederea 

integrării active a acestora pe piaţa muncii la părăsirea sistemului de protecţie. 

- Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copiii şi tinerii aflaţi în 

sistemul de protecţie; 

- Atenuarea factorilor de risc care conduc la marginalizarea şi excluziunea socială a tinerilor. 
In anul 2010, activitatea specialiştilor din cadrul CDVI s-a concretizat în următoarele rezultate:  

- 61 tineri din comunitate au beneficiat de servicii specializate 

- 51 tineri integrati socio-profesional;  

- 23 au beneficiat de suport pentru o locuinţă de tip social,   

- 4 beneficiari au beneficiat de sprijin si îndrumare pentru recalificare profesională 

- 23 de tineri  au fost cuprinsi in forme alternative de suport în scopul integrării socio-profesionale, în 

cadrul parteneriatului de colaborare cu ONG-urile: Asociaţia „Betania”  - Programul alternativ 

„Centrul pentru Integrare Tineri” (4 tinere  beneficiază de sprijin şi la această dată); Asociaţia TOU  
– Proiectul alternativ de integrarea socio-profesionala „Ciresarii”(14 tineri au beneficiat, în anul 2010, 

de sprijin pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă si integrarea lor pe piata 

muncii);Asociatia „Favor” – Proiectul alternativ de integrare socială „Favor” (5 tineri absolvenţi 

promoţia februarie 2010) 
Alte organizaţii nonguvernamentale cu care avem parteneriate public- private pentru 

cuprinderea tinerilor absolvenţi în forme alternative de suport în scopul integrării socio-profesionale 

după cum urmează: 
 Fundaţia „Hope and Homes for Childrens” Romania- Baia Mare – sprijin privind 

(re)integrarea tinerilor în familie şi comunitate ( sprijin material si financiar acordat pentru  
amenajarea unui spaţiu de locuit, oferit de S.C. „PMS Internaţional” Bacău pentru  tânărul  
integrat profesional în cadrul societăţii); 

 Asociaţia „Familia” Tg.Ocna – Proiectul de integrare socială „Casa Tranzitorie” Tiseşti; 
 Fundaţia „Copii în sânul familiei”,  
 Protopopiatul Bacău, aparţinând Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, situat în mun. Bacău, 

str. 9  

 

4. Protecţia şi asistarea specializată a copiilor aflaţi în situaţii de risc major (copilul 
străzii, copilul delicvent, copilul victimă a exploatării, abuzului, traficului şi răpirii) 

 
Centrul pentru Servicii de Interventie în Regim de Urgentă în domeniul protectiei copilului   

Prevenirea abuzului şi a neglijării de orice fel precum şi a fenomenelor care determină intrarea 

copilului în dificultate se reflectă în activitatea Centrului pentru servicii de intervenţie în regim de 
urgenţă în domeniul protecţiei copilului, care este structurat în două compartimente: 
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a. Biroul de consiliere şi sprijin pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat şi abandonat; 

b. Biroul de consiliere, informare şi sprijin pentru copilul străzii, copilul repatriat şi copilul - victimă a 

traficului de persoane. 

În anul 2010 Centrul a desfaşurat o activitate complexă şi diversificată vizând următoarele 7 

categorii de beneficiari: copilul abuzat, neglijat, exploatat, abandonat, copilul străzii, copilul repatriat şi 

copilul victimă a traficului de persoane. 

Concret activităţile s-au concentrat pe evaluarea şi responsabilizarea persoanelor adulte care 

au în îngrijire copii, iar în situaţiile de încălcare a drepturilor copilului, s-au cautat şi identificat 

alternative viabile pentru ca minorii să beneficieze de un mediu stabil, securizant. 

În perioada instrumentată au fost instrumentate un numar de 256 cazuri, pe urmatoarea 

tipologie: 

• Abuz/Neglijare sau alte situaţii  – 459 cazuri; 

• Copiii străzii – 36 cazuri; 

• Copii aflaţi pe teritoriul altor state – 26 cazuri; 

• Copii aflaţi pe teritoriul altor state, victim ale exploatării în străinătate – 2 caz; 

• Copii abandonaţi în unităţi sanitare – 39 cazuri; 

• Copii întorşi de la vamă - 3 cazuri. 
Încă de la începutul anului în curs, aşa cum reiese din statistica prezentată anterior, DGASPC 

Bacău prin serviciile de intervenţie în regim de urgenţă peste 459 cazuri de copii neglijaţi grav de 

către proprii părinţi, pentru care au fost emise un numar de 44 dispoziţii de plasament în regim de 

urgenţă şi în 17cazuri a fost iniţiată urmărirea penală a agresorului.  

 

5. Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi serviciilor oferite copiilor cu dizabilităţi 
Serviciul de Evaluare Complexă a copilului cu dizabilităţi 

La 31.12.2010, în evidenţa Serviciului de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi sunt 
2509 copii cu dizabilităţi, încadraţi în grad de handicap/orientaţi şcolar, din care: 2238 copii 
încadraţi în grad şi 154 copii cu certificate de orientare şcolară care nu necesită încadrare în 

grad. 

Distribuţia pe grade este următoarea: 

- Gradul grav – 1201 copii; 
- Gradul accentuat – 442 copii; 
- Gradul mediu – 579 copii; 
- Gradul uşor -  16 copii 

     În perioada raportată au primit certificate de încadrare în grad de handicap un numar de  571 
cazuri noi şi 1667 cazuri reevaluate . 
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Din analiza datelor statistice existente la nivelul serviciului se remarcă faptul că din totalul de 

2509 copii cu dizabilităţi, 2080  copii provin din comunitate, 226 copii din centrele rezidentialesistem 

public, 16 copii din centre rezidentiale sistem privat,144 copii din AMP, 43 copii plasati la 

familii/persoane/rude.  

Prin H.C.J. nr. 67/30.04.2010 a fost inclusă în structura Serviciului,  Unitatea mobilă de 
intervenţie la domiciliu formată din 3 echipe mobile,  în scopul sprijinirii recuperării şi integrării 

sociale a copiilor cu dizabilităţi şi a dezvoltării şi profesionalizării serviciilor locale de recuperare 

terapeutică.  

În perioada raportata echipele mobile s-au deplasat în 69 de localităţi, din totatul de 92 si au 

asigurat servicii unui numar de 214  copii cu handicap neuropsihic şi neuromotor  si  198 de familii 

care au în întreţinere copii cu deficienţe neuropsihice şi neuromotorii.  

La data de 31.12.2010 în baza de date a Unitatăţii Mobile de Intervenţie la Domiciliu se aflau 

125 beneficiari din care: 58 cu afecţiuni neuropsihice, 20 cu afecţiuni neuromotorii şi 47 cu afecţiuni 

asociate(neuropsihice şi neuromotorii). 

III.2. ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE OBŢINUTE ÎN PROTECŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP / 
PERSOANE ADULTE ÎN DIFICULTATE 

1. Asigurarea accesului la servicii sociale şi medicale a persoanelor cu dizabilităţi şi 
prevenirea instituţionalizării. 
 

 Serviciului de Îngrijire de tip Familial în Domeniul Asistenţei Sociale a Persoanelor Adulte 
cu Handicap  

Pe parcursul anului 2010 au fost asigurate următoarele servicii pentru persoanele adulte cu 

dizabilităţi neinstituţionalizate: 

• Sprijin pentru integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi:  
Referitor la încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi apar o serie de probleme legate 

de faptul că majoritatea persoanelor sunt absolvenţi de învăţământ profesional, ofertele de muncă 

sunt pentru munca necalificată, iar salarizarea echivalează cu salariul minim pe economie. 

• Servicii acordate asistenţilor personali  si persoanelor cu handicap neinstitutionalizate:   

• Eliberare 1673 acorduri  din care 937 pentru asistent personal şi 736 pentru indemnizaţie; 

• Solicitari de anchetă socială:  1171 (631 pentru asistent personal şi 540 pentru indemnizaţie); 

• Eliberare 18.728 bilete CFR; 31.197 bilete ITA ;492 legitimatii de transport CFR pentru 

persoane cu handicap, 784 legitimatii transport urban pentru persoane cu handicap si 

asistenti personali. 

• Gestionare 5935 dosare privind acordarea prestatiilor sociale, cazuri noi si prelungiri in baza 

Legii 448/2006 rep.2008 (indemnizatie si buget personal complementar). 



 

 89

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2010 

 

 

2. Implementarea planului de restructurare/închidere a instituţiilor rezidenţiale de 
protecţie specială a persoanelor cu dizabilităţi. Îmbunătăţirea condiţiilor de îngrijire şi 
asistenţă în cadrul centrelor de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi 

 Acordarea serviciilor sociale specializate în sistem rezidenţial.  
 Sistemul de protecţie specială de tip rezidenţial din judeţul Bacău cuprinde 10 Centre, din 

care: 9 centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi 1 centru de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane vârstnice (conform Hot.CJ Bacau nr.31/30.03.2010), în care beneficiază de servicii 

un numar de 889 persoane adulte/vârstnice, din care: 709 sunt încadrate în grade de handicap iar 

180 persoane nu sunt încadrate în grade de handicap deoarece sunt cazuri sociale, conform 

Tabelului nr.9. 

Tabel nr.9 
Distributia persoanelor institutionalizate pe centre rezidentiale 

  
Clasificarea funcţie de tipul şi gradul de handicap este prezentată în tabelul următor: 

Tabel nr.10 
 
 

 
TIP DE HANDICAP 

GRAD Fizic Vizual Auditiv Somatic Mental Psihic 
Grav 39 7   181 18 

Accentuat 19 3 3 5 239 96 
Mediu 2    51 3 
Uşor     1  

TOTAL 60 10 3 5 472 117 
Total persoane cu certificat de încadrare în grad de handicap la 31.12.2010 – 667 din care: 

• Certificat permanent – 593 
• Certificat revizuibil - 74  

Din clasificare, rezultă că handicapurile mentale, urmate de cele psihice sunt preponderente. 
 

 La data de 31.12.2010 
Centru Cu domiciliul în judeţul 

Bacău 
Cu domiciliul în alte 

judeţe 
CRRN Racaciuni 170 80 
CRRN Darmanesti 75 3 
CRRPH Comanesti 106 19 
CIAPD Comanesti 48 2 
CRRPD Tg. Ocna 22 28 
CIAPD Tg. Ocna „Costache Negri” 40 10 
CRRPH Ungureni 80 14 
CIAPV Rachitoasa 80 21 
CITO Mioriţa 36 0 
CRRPD Condorul 53 2 

TOTAL 710 179 
 889 
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Din totalul de 889 persoane asistate în Centre rezidentiale, 219 sunt persoane vârstnice, din 
care: 106 sunt încadrate în grad de handicap, conform Tabelului nr.11. 

                Tabel 
nr.11 

 
PERSOANE VÂRSTNICE 

 
 

CENTRUL 
 
 

TOTAL, din care: CU CERTIFICAT DE 
ÎNCADRARE ÎN 

GRAD DE 
HANDICAP 

 
FĂRĂ CERTIFICAT 

CRRN RĂCĂCIUNI 41 12 29 
CRRPH COMĂNEŞTI 51 30 21 
CIAPV RĂCHITOASA 83 27 56 
CRRPH UNGURENI 7 5 2 
CRRN DĂRMĂNEŞTI 17 12 5 
CIAPD COMANEŞTI 20 20 - 
TOTAL GENERAL 219 106 113 

 
Tabel nr. 12 

Situatia comparativa de adulţi instituţionalizaţi 2009 -  2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La data de 31.12.2009 La data de 31.12.2010 
Nr. 
crt
.  

Centru Cu 
domiciliul în 

judeţul 
Bacău 

Cu domiciliul 
în alte judeţe 

Cu domiciliul în 
judeţul Bacău 

Cu domiciliul 
în alte judeţe 

1. CRRN Racaciuni 163 86 170 80 
2. CRRN Darmanesti 72 4 75 3 
3. CRRPH Comanesti 111 23 106 19 
4. CIAPD Comanesti 45 3 48 2 
5. CRRPD Tg. Ocna 21 28 22 28 
6. CIAPD Tg. Ocna 

„Costache Negri” 
40 10 40 10 

7. CRRPH Ungureni 73 13 80 14 
8. CIAPV Rachitoasa 82 21 80 21 
9. CITO Mioriţa 36 0 36 0 

10. CRRPD Condorul 54 2 53 2 
 TOTAL 697 190 710 179 
  887 889 
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Tabel nr.13 
Dinamica numărului persoanelor institutionalizate in preioada 01.01.2010 – 

31.12.2010 
Nr. 

beneficiari 
01.

01.2010 

 
INTRARI 

  
IESIRI

  Nr. 
benefic

iari 
31.12.
2010 

 Din 
familie 

Din centre 
de copii 

Transfer 
alte 

institutii 

Reintegr
are 

Alte 
judete 

Transf
er alte 
institut

ii 

Decese 

887 42 10 7 14 2 6 35 889 
 

Ca si în anii precedenti, dinamica numărului persoanelor institutionalizate este influentată în 

mare de decesul acestora. Constatăm în anul 2010 un număr semnificativ de reintegrări în familie dar 

si un număr mare de intrări din centrele rezidentiale pentru protectia copilului.  

Deoarece la nivelul comunităţilor nu sunt dezvoltate servicii de îngrijire, recuperare şi 

reabilitare pentru persoanele cu dizabilităţi care să faciliteze menţinerea acestora în mediul familial, 

atunci când apar situaţii de criză sau familia este în imposibilitatea de a-şi asuma responsabilitatea 

îngrijirii, singura opţiune este cea de a solicita instituirea unei măsuri de protecţie specială, situatie ce 

justifică atât numărul de institutionalizări (42 cazuri din familie) cât si numărul mare de cereri de 

asistare aflat în evidenţa DGASPC Bacău (153 cereri) 
În cadrul centrelor rezidentiale s-au derulat activităţi  de promovare  a persoanei cu handicap 

si imaginii centrelor( diverse activitati sportive, artistice, excursii, valorificarea si promovarea 

realizărilor beneficiarilor in cadrul atelierelor , participarea unor beneficiari la o emisiune a postului 1 

TV Bacau), sesiuni educative cu diverse teme: “Consumul de droguri, băuturi alcoolice, efectele 

nocive ale consumului de tutun, cafea”; “Menţinerea sănătăţii în anotimpul rece”; “Igiena alimentaţiei”; 

“Rolul terapiei ocupaţionale în recuperarea bolnavului psihic instituţionalizat”; “Prelucrarea cu 

personalul instituţiei a standardelor specifice de calitate”, participarea beneficiarilor CRRN Răcăciuni 

componenţi ai lotului sportiv la manifestările internaţionale organizate pentru persoanele cu handicap; 

organizate de European Association For Special Group „Integrative Meetings of friends” – Tuchorici, 

Cehia in perioada 21-25. 07.2010 (dechatlon), participarea a 4 centre la Targul National al Unitatilor 

Protejate, in perioada 3-5 decembrie 2010. 

 
3. Asigurarea şi facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la prestaţiile sociale 

Încadrare în grad de handicap a persoanelor cu dizabilităţi 
În perioada raportată Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi, a 

eliberat un număr de 5589 certificate, din care: 1238 cazuri noi şi 4351 cazuri reevaluate. 
La 31.12.2010 sunt în evidenţa Secretariatului Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap un numar de 15.420 persoane cu dizabilităţi neinstituţionalizate, din care: 
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• Gradul grav - 5814; 

• Gradul accentuat - 8519; 

• Gradul mediu - 1025; 

• Gradul uşor – 62; 
         Tabel nr.14 

Numărul de persoane neinstituţionalizate cu 
handicap 2010  

- dinamica pe tipuri şi grade de handicap 

  
 Prestaţii sociale: 

 La 31.12.2010 erau în plată un numar de 14.825 persoane cu handicap, neinstituţionalizate, 

din care: 

• Copii – 2.092, din care: 

o Gradul grav – 1.050 

o Gradul accentuat - 417; 

o Gradul mediu - 625; 

• Adulţi – 14.515, din care:  
o Gradul grav – 5.030; 
o Gradul accentuat -  8.321; 
o Gradul mediu –1.163; 
o Gradul usor - 1. 

4. Protectia si asistarea specializata a victimelor violentei in familie si a traficului de persoane 
adulte  
 Serviciul de incluziune socială a victimelor violenţei în familie şi a traficului de 
persoane adulte structurat pe două compartimente: Compartimentul pentru Prevenirea Violenţei 

în Familie  si Compartimentul pentru Prevenirea  Traficului de Persoane Adulte 

 
TOTAL PERSOANE NEINSTITUTIONALIZATE CU DIZABILITĂŢI DECEMBRIE 2010  

 
TIP  
 
              
GRAD 

 
FIZIC 

 
SOMATI
C 

 
SENZORIA
L 
AUDITIV 

 
SENZORIA
L 
VIZUAL 

 
MENTAL

 
PSIHIC 

 
HIV/ 
SIDA SOC

IAT 
 

Gr. grav 1403 601 5 1809 585 1026 231 154 
Gr. 

accentuat 
2350 1596 651 1148 1188 1377 38 171 

Gr. mediu 379 248 23 94 188 86  7 
Gr. usor 12 20  7 8 15   
TOTAL 4.144 2.465 679 3.058 1.969 2.504 269 332 
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Serviciul de Incluziune Sociala a Victimelor Violentei in Familie si a Traficului de Persoane 

Adulte desfasoara activitate de protectie sociala pe două paliere, astfel: 

A. Incluziune socială a grupurilor defavorizate respectiv:  
- familii cu mulţi copii, caracterizate prin săracie, lipsa veniturilor, lipsa unei locuinţe, etc.; 

- persoane fără adăpost; 

- copii în situaţii de risc; 

- persoane vârstnice fără venituri; 

- populaţia de etnie romă; 

- familii aflate în dificultate. 

În anul 2010 au fost instrumentate pe acest palier un numar  50  cazuri , după cum urmează: 

 -  nr. cazuri active la 1 ianuarie 2010 -19;  

 -  nr. cazuri intrate în anul 2010 -18 ; 

 -  nr. cazuri închise – 17  

 -   nr cazuri active la 31 decembrie 2010 – 20 

-  nr. de înregistrări tradive / transcriere act stare civilă – 13 

 

B. Prevenire şi combatere a violenţei în familie şi a traficului de persoane adulte: 
Dinamica cazurilor de violenţa în familie în anul 2010 în cadrul compartimentului: 

 -  nr. cazuri violentă active la 1 ianuarie 2010 -15;  

 -  nr. cazuri violentă intrate în anul 2010 - 28 ; 

 -  nr. cazuri violentă  închise – 19 ; 
 -  nr cazuri active la 31 decembrie 2010 – 24 

 -  nr. cazuri active de trafic de persoane adulte-  8; 

În cadrul campaniei “Traficul de persoane nu iartă!” s-au desfăşurat următoarele acţiuni de 

prevenire şi combatere a traficului de persoane adulte: 

- Liceul cu Program Sportiv Bacău - 14.04.2010; Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1 Bacău - 

16.04.2010; 

- Şcoala “Domniţa Maria” Bacău - 30.04.2010; Şcoala cu clasele I-VIII” Mihail Andrei” Buhuşi - 

21.04.2010; 

- Colegiul Tehnic “Ion Borcea” Buhusi - 21.04.2010; Şcoala cu clasele I-VIII “Ion Strat” Gioseni, 

judeţul Bacău - 13.05.2010; Centrul Rezidenţial “Pro-Familia” Bacău - 28.05.2010;Centrul Rezidential 

“Henri Coanda” Bacău -28.05.2010; S.C. Sejur Travel Bacău - 15.06.2010; S.C. Solo Impex Bacău - 

15.06.2010; S.C. Lilian Expres – Punct de lucru Bacău - 15.06.2010; Agenţia de Turism “Paradis 

Tour” Oneşti - 21.06.2010;S.C. Atlassib S.R.L. – Agenţia Oneşti – 21.06.2010; S.C. “Filadelfia” Oneşti 

- 21.06.2010;S.C. “Dany Tour Internaţional” SRL - 21.06.2010; S.C. Sempre Dritto Tour” SRL - 

21.06.2010. 
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III.3. GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 
 Activitatea în domeniu, a fost centrată pe gestionarea judicioasă a resurselor umane. La 31 

decembrie 2010, din totalul de 1966 posturi prevăzute în statul de funcţii al Direcţiei generale, sunt 

ocupate un număr de 1837 posturi. În ceea ce priveşte promovarea în carieră, au fost promovaţi de 

la debut un număr de 13 salariaţi,  
De asemenea, în aceast semestru, unui număr de 127 salariaţi le-au fost încetate contractele 

individuale de muncă, din care: 

• 37 încetări de drept; 

• 7 încetări prin demisie; 

• 65 încetări prin acordul părţilor; 

• 16 concedieri; 

• 2 desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. 

Unui  număr de 91 salariaţi le-au fost suspendate contractele individuale de muncă din care 

la 34 salariaţi pe perioada concediilor de creştere şi îngrijire a copilului până la împlinirea vârstei de 

2 ani şi 57 salariaţi pentru concediu fără plată. 

În acest context, dinamica personalului în primul semestru al anului 2010 se prezintă 

astfel: 

                 
                         Tabel nr.15 

Pâna la 31decembrie 2010, s-au acordat un număr de  cele 23 sancţiuni , după cum 

urmează:  

 10 sancţiuni cu „avertisment scris”; 

 10 sancţiuni cu reducerea salariului de bază; 

Nr. posturi la 01.01.2010 Nr. posturi la 31.12.2010 

Nr. 
crt
. 

Specificaţi
e Prevăz

ute 
Vacant

e 
Ocupat

e 

din care: 
personal 

de 
specialita

te 

Prevăzu
te 

Vacant
e 

Ocupat
e 

din 
care: 
perso
nal de 
speci
alitate

1. Aparat 
propriu 144 40,5 103,5 88% 165 23 142 89% 

2. 
Centre 
pentru 

protecţia 
copilului 

1084 47,5 1036,5 76% 983,5 62 921,5 78% 

3. 

Centre 
pentru 

protecţia 
persoanel
or adulte 

881,5 52 829,5 68% 817,5 44 773,5 72% 

TOTAL 2109,5 140 1969,5 77% 1966 129 1890 79% 
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 1 sancţiune cu schimbarea locului de muncă; 

 2 sancţiune cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

In anul  2010 ca urmare a prevederilor Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice şi a Anexei nr.4 din Hotărârea Guvernului nr.23/2010 privind 

aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, s-a procedat la reorganizarea structurii, 

activităţii instituţiei şi reîncadrarea personalului ţinând cont de contextul economico-financiar în care 

ne desfăşurăm activitatea şi având ca obiectiv prioritar încadrarea  strictă în resursele financiare 
alocate prin buget. 

Astfel, în perioada februarie-martie a fost realizată reîncadrarea celor 1990 salariaţi din cadrul 

Direcţiei generale, conform Ordonanţei de urgenţă nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în 

funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte 

măsuri în domeniul bugetar şi Ordinului nr.32/42/2010 pentru monitorizarea şi controlul aplicării Legii 

nr.330/2010. . Menţionăm că Agenţia pentru prestaţii sociale Bacău a acordat aviz favorabil Direcţiei 

generale pentru modul de reîncadrare al personalului, neconstatând nereguli în realizarea acestei 

activităţi. 

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 67 din 30.04.2010 au fost modificate 

organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, 

după cum urmează: 

-Reorganizarea Serviciului de prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap prin includerea 

acestuia, ca şi Birou în cadrul Serviciului economic şi financiar-contabil şi crearea 

Compartimentului de acordare a drepturilor şi facilităţilor pentru persoanele cu handicap în cadrul 

Serviciului pentru îngrijire de tip familial în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte; 

-Transformarea Biroului achiziţii publice în Compartimentul pentru achiziţii publice în cadrul 

Serviciului economic şi financiar-contabil; 

-Transferarea Centrului de informare, consiliere şi sprijin pentru familiile copiilor cu autism la 

Asociaţia BETANIA Bacău; 

-Reorganizarea Unităţii mobile de intervenţie la domiciliu prin includerea acesteia ca şi 

compartiment în cadrul Serviciului de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi; 

-Transformarea Centrului pentru servicii privind adopţia în Serviciul adopţii; 

-Reorganizarea Centrului rezidenţial „Pinochio” Bacău prin includerea acestuia în cadrul Centrului 

rezidenţial „Pro-Familia” Bacău; 

-Reorganizarea Centrului de agrement şi recreere Zemeş prin includerea acestuia în cadrul 

Reţelei de case de tip familial „Pietricica” Comăneşti; 

-Serviciul antisărăcie şi prevenire a violenţei în familiei şi marginalizării sociale a fost transformat 

în Serviciul de incluziune socială a victimelor violenţei în familie şi a traficului de persoane adulte. 
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În primul semestru al anului 2010 s-a avut în vedere în continuare creşterea calităţii pregătirii 
profesionale a salariaţilor, obiectiv concretizat prin organizarea cursului de calificare de gradul II în 

profesia de lucrător social, absolvit de 35 persoane din care 6 sunt salariaţi ai Direcţiei generale, 

conform figurii nr.1. La acest curs şi-au adus aportul 9 specialişti din cadrul Direcţiei generale. 

 

17%

34%

49%

Numarul participantilor la cursul de calificare in …
Salariati DGASPC

Salariati primarii

Firme private, someri, casnice
 

Fig.1  Distribuţia participanţilor la cursul de calificare în profesia de lucrător 
social 

       În aceeaşi notă se înscriu activităţi de formare permanentă a personalului la care s-au 

înregistrat 96 

de participări. 

  

20%

13%

7%

55%

5%
Sef serviciu/centru

Asistent social

Psiholog

Lucrator social

Educator 

 

Fig.2. Distribuţia pe categorii profesionale a salariaţilor care au participat la programe de 
formare profesională 

 

În cadrul activităţii desfăşurate, Serviciul resurse umane s-a confruntat cu următoarele 

dificultăţi: 

- Legislaţiea muncii incompletă, permisivă şi neclară; 

- Imposibilitatea realizării planului de formare profesională al DGASPC Bacău din cauza 

reducerii cheltuielilor destinate formării profesionale; 

- Demisiile în număr tot mai mare ale salariaţilor şi demotivarea celor rămaşi prin 

reducerea veniturilor salariale cu 25%; 

- Imposibilitatea încadrării din cauza blocării posturilor vacante, ceea ce a generat, până în 

prezent, un deficit de personal de 143 salariaţi, echivalentul personalului necesar pentru 2 centre; 
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- Volumul mare de muncă, numărul mic de salariaţi, logistica depăşită  şi lipsa software-lor 

specializate în resurse umane afectează vizibil eficacitatea, eficienţa şi calitatea muncii personalului 

din cadrul DGASPC.  

              

III.4. ATRAGERE DE SURSE DE FINANŢARE PRIN ELABORARE ŞI IMPLEMENTARE DE 
PROIECTE 
Proiecte finalizate  

1. Subproiect “Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii” în cadrul Proiectului 

“Iniţiativa Copiii străzii” cu finanţare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Guvernul 

României prin ANPDC şi cofinanţare de la Consiliul Judeţean Bacău. 

Subproiectul “Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii” s-a implementat în perioada 

01.07.2008 – 30.06.2010, inaugurarea noului serviciu având loc în data de 01.06.2010. 

2. Proiect “Cireşarii” depus de Asociaţia Trust Orfelinat Ungureni în parteneriat cu DGASPC 

Bacău în cadrul Programului Phare – Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.03.03 – Integrarea în 

societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate. 

Scopul acestui proiect a constat în crearea unui program care să ofere servicii corespunzătoare 

pentru tinerii care părăsesc instituţiile de protecţie specială din sistemul public al judeţului Bacău, prin 

oferirea de suport pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi  integrare în 

societate.Grupul ţintă a fost reprezentat de tineri cu vârste între 14 – 17 ani care urmau să 

părăsească sistemul de protecţie în momentul în care finalizează o formă de învăţământ.Proiectul s-a 

finalizat în 22 noiembrie 2010, implementarea acestuia realizându-se în colaborare cu Centrul pentru 

deprinderi de viaţă independentă din cadrul DGASPC Bacău. 

3. Proiect „Planul de servicii pentru vârstnici – Regiunea Nord Est – Model de 
planificarea serviciilor integrate ca instrument de incluziune socială” 

Acest proiect s-a derulat în baza unui parteneriat între Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Bucureşti 

şi DGASPC Bacău pentru o perioadă de 12 luni şi şi-a propus realizarea unui model de planificare a 

serviciilor destinate persoanelor vârstnice şi incluziunea socială a acestora. Proiectul s-a derulat la 

nivelul Regiunii Nord- Est, contribuţia DGASPC Bacău constând în coordonarea activităţii la nivelul 

judeţului Bacău.  

Proiecte în implementare  
1. “Restructurarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică” Răcăciuni în 

cadrul Programului de Incluziune Socială cu finanţare de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, Guvernul României prin ANPH şi cofinanţare de la Consiliul Judeţean Bacău.  

In această perioadă, de dupa semnarea celui de-al doilea contract de finanţare, s-au 

achiziţionat serviciile pentru realizarea Proiectului Tehnic de execuţie.  De asemenea s-a depus 
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documentaţia pentru obţinerea avizelor de funcţionare de la Agentia de Mediu, E-ON Electrica si 

Pompieri şi documentaţia către Primăria Filipeşti  pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie. 

2.  “Autorităţi responsabile! Comunităţi implicate!  în cadrul Programului Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea  calităţii şi eficienţei 

furnizării serviciilor publice cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, Domeniul Major de 

Intervenţie 2.1 – „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor” şi îşi propune 

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor sociale furnizate de DGASPC Bacău şi autorităţile 

publice locale. 

Elaborarea de noi proiecte  

A. În calitate de aplicant principal  
1. Proiect “Economie socială pentru dezvoltare locală sustenabilă” 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău cu sprijinul UNICEF a 

elaborat Proiectul “Economie socială pentru dezvoltare locală sustenabilă” în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane “ – Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii 

sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1 “Dezvoltarea Economiei Sociale”. 

 Proiectul „Economie socială pentru dezvoltare locală sustenabilă” vizează 

promovarea iniţiativelor antreprenoriale prin dezvoltarea unui cadru judeţean de politică publică în 

domeniul economiei sociale, care să stimuleze dezvoltarea iniţiativelor locale de tip întreprindere 

socială ca răspuns la problemele identificate de integrare socială şi pe piaţa muncii a persoanelor 

defavorizate.  

 Parteneri în proiect sunt Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, Fundaţia pentru 

Dezvoltarea Societăţii Civile şi IMAS – Marketing si Sondaje care vor avea responsabilităţi în 

organizarea şi realizarea activităţilor de formare, cercetare, planificare strategic şi elaborare 

propunere de politică publică în domeniul economiei sociale. 

Valoarea totală a proiectului este de 2.239.415, 10 lei din care: 
 327.327,83 lei (15,35%) reprezintă finanţare de la bugetul de stat 

 1.762.452,40 lei (82,65%) reprezintă suma alocată din Fondul Social European 

 42.648,58 lei (2%) va fi asigurată de DGASPC prin sprijinul UNICEF in baza unui contract de 

parteneriat. 

B. În calitate de partener  
1. Proiect “Economia Socială – O nouă provocare pentru tinerii din instituţiile de protecţie 
socială din judeţul Bacău”, aplicant – Asociaţia Trust Orfelinat Ungureni (TOU), parteneri – 

DGASPC Bacău, SC EWC România SRL 

Proiectul vizează crearea de noi forme de economie socială pentru integrarea în muncă a 

tinerilor care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului prin: 
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• Înfiinţarea a două structuri ale economiei sociale care să asigure locuri de muncă pentru 16 

tineri ce vor fi angajaţi şi consiliaţi; 

• Dezvoltarea competenţelor şi certificarea a 31 specialişti din domeniul incluziunii sociale; 

• Consiliere şi mediere profesională a tinerilor instruiţi. 

2. Proiect “O şansă pentru tineri”, aplicant – Societatea Naţională de Cruce Roşie, parteneri – 

DGASPC Bacău, SC NOVENSIS 

Obiectivul general al proiectului “O şansă pentru tineri” vizează promovarea capacităţii de 

ocupare a tinerilor supuşi riscului de excluziune socială care se află în centrele de plasament sau 

care au părăsit aceste centre prin activităţi de consiliere, formare profesională şi integrare pe piaţa 

muncii. 

3. Proiect “ Întreprinderile sociale – o şansă pentru persoanele dezavantajate pe piaţa 
muncii”, aplicant – Centrul Regional de Resurse în Turism Iaşi, Parteneri – DGASPC Bacău, SC 

Rosid Prod SRL Moineşti, SC Passo Doble SRL Oneşti 

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea capacităţii de a realiza o dezvoltare locală 

durabilă şi inclusivă la nivelul comunităţilor locale din regiunea Nord Est. 

           Tabel nr.16 
        SITUAŢIE COMPARATIVĂ CU 

ANUL 2009 
 Anul 2009  Anul 2010 ( 

13.12.2010) 
Proiecte in  implementare  pe parcursul anului 5 4  

Din care in calitate de  partener 1 2 

Proiecte finalizate in calitate  de solicitant  2 1  

Proiecte finalizate in calitate de partener  1 1 

Proiecte elaborate  in vederea finantarii  1 3   

Fonduri atrase /valoare contracte de finantare 
semnate in anul raportat 

605.460,54  
euro  

5.236.186 
lei(~1.246.711 euro ) 

 
 

III.5.COMUNICARE SI RELATII CU MASS MEDIA 
  

La nivelul D.G.A.S.P.C s-a acordat o deosebita atentie promovării  imaginii institutiei in cadrul 

comunitati si rezolvarea cu professionalism Si promptitudine a solicitărilor  beneficiarilor.  

Promovarea imaginii institutiei s-a asigurat prin intermediul mass media locala care a 

participat in mod direct la diferite actiuni/campanii/interventii in regim de urgentă etc. Constantă a 

acestei activitati a devenit inregistrarea materialelor date publicitatii pe pagina de internet a DGASPC, 

acestea putand fi consultate direct de catre toti membrii comunitatii si nu neaparat prin prisma 

punctului de vedere exprimat de catre jurnalisti in publicatiile la care lucreaza.  
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Reflectarea imaginii si activitătii DGASPC în mass media s-a realizat prin:  

- 118 articole publicate  
- 90 interventii la posturile de radio: Radio Romania Actualitati, Radio Alfa, KISS FM, Radio 

PRO FM si Radio Mix, Radio Kit Onesti, Radio Magic FM: de asemenea, in aceeasi perioada de 

referinta au fost televizate la postul local TV BACAU 50 de stiri, un numar aproximativ egal au fost 

difuzate la 1TV BACAU si Realitatea TV Bacau, iar la posturile nationale de televiziune au fost 

realizate materiale dupa cum urmeaza: 
-  8 materiale realizate difuzate pe TVR  

- 25 materiale difuzate in jurnalele de stiri PRIMA TV 

- 25 materiale difuzate de ANTENA 1 

- 15 materiale difuzate de PRO TV 

- aproximativ 150 stiri in cadrul juranelelor TV realizate de catre televiziunile locale 

- La posturile locale de televiziune au avut loc aproximativ 20 de emisiuni televizate cu diferite 

teme, respectiv: prevenirea violentei in familie, modul de respectare a drepturilor copilului, drepturile 

persoanelor cu dizabilitati, performantele realizate de rezidentii centrelor din cadrul DGASPC Bacau, 

modalitati de sesizare a abuzurilor – telefonul copilului, activitatea asistentilor maternali profesionisti 

etc.  

În anul 2010 s-au înregistrat un numar 20000 de informaţii (majoritatea solicitate 
telefonic) de interes public.  

 
III.6.GESTIONAREA RESURSELOR FINANCIARE 

                   Principalii piloni pe care s-a sprijinit finantarea activitatii desfasurate de DGASPC 

Bacau in anul 2010 sunt: 

 venituri proprii (contributii)            1763       mii lei 

 subventii/alocatii, din care:          6.893      mii lei 

 venituri incasate de la primarii prin contracte de asociere      3.377,40  mii lei 

 subventii/alocatii de la Consiliul Judetean Bacau                                   3.515,60  mii lei 

 transferuri de la MMSSF (AJPS+ANPH)    50.163      mii lei 

 TVA          42.152     mii lei 

 Alte transferuri voluntare de la Bugetul Statului               445      mii lei 

 (pentru continuarea lucrarilor de investitii si reparatii capitale la CIA Rachitoasa) 

 proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile (postaderare)                  252,18    mii lei 
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Situatia prevederilor bugetare anuale si semestriale aprobate, precum si a platilor la data de 

30.12.2010, se prezinta asfel :                                                                                                        Mii lei 

 
Denumire indicator 

Tota
l buget 

an 
2010

Plati 
efectuate la 

data 
30.12.

2010 

Procent de 
realizare al platilor % 

Componenta ADULTI 20.1
29,48

19.92
2,44

98,97 % 

Componenta  COPIL 21.6
70,40

21.54
1,22

99,40 % 

Aparat propriu 3.61
3,12

3613,
12

100 % 

Cofinantare fundatii si 
asociatii (BETANIA SI FSC) 

550,
00

550,0
0

100 % 

Transferuri de la MMFSS  50.1
63,00

50.12
0,00

99,91% 

Cofinantare proiecte Phare 3.52
7,00

-  

Proiecte Phare postaderare 252,
18

252,1
8

100 % 

TOTAL 99.9
05,18

95.99
8,96

99,71% 

 
Platile efectuate pana la 31 decembrie 2010, detaliate pe tipuri de cheltuieli si componente se 

prezinta astfel :                                                    Mii lei 
 

Denumire 
indicator 

Componenta 
Copil  
Plati 

31.12.2010 

Componenta 
Adulti   
Plati 

31.12.2010 

Aparat propriu  
Plati 

31.12.2010 

Total 
 

 Plati 31.12..2010 

Cheltuieli 
personal 17.569,74 14.979,18 2.805,16 35.354,08

Cheltuieli 
materiale 3701,97 4.119,10 462,18 8.283,25

Cheltuieli de 
capital 269,51 824,16 345,78 1.439,45

Cofinantare 
proiecte Phare - - -   -

TOTAL I 21.541,22 19.922,43 3.613,12 45.076,78
Cofinantare 

fundatii si asociatii 
(Betania) 

- - 550,00 550,00

Transferuri de la 
MMFSS - - 50.120,00 50.120,00

Proiecte phare 
postaderare - - 252,18 252,18

Total General 21.541,22 19,922,43 54.535,30 95.998,96
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1. Sume alocate in baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat 
 Titlul 10  “Cheltuieli de personal”, vizeaza drepturile salariale ale personalului angajat. 

            Cheltuielile de personal s-au efectuat tinand seama de dimensionarea personalului de 

specialitate, administrativ si auxiliar, in concordanta cu programele si atributiile pe care le are de 

realizat fiecare compartiment functional prin aplicarea corespunzatoare a legislatiei in domeniul 

salarizarii.  

Din totalul de 35.454,87 mii lei credite bugetare aprobate la data de 31.12.2010, s-au facut 

plati in valoare de 35.354,08 mii lei, din care: 

- cheltuieli cu drepturile salariale acordate personalului ………….27.721,70 mii lei 

- contributiile unitatii la fondurile de asigurari sociale……………...7.632,38 mii lei 

Comparativ cu anul 2009 fondul de salarii a scazut cu 8,43% datorita restructurarilor precum 

si diminuarilor salariale care s-au aplicat conform Legii nr.330/2009, OUG nr.1/2010 si Legii 

nr.118/30.06.2010 (diminuare cu 25% a salariilor). 

La efectuarea cheltuielilor materiale s-a avut in vedere asigurarea functionalitatii  centrelor de 

pe componenta copil si adulti din subordinea DGASPC Bacau precum si respectarea legislatiei in 

vigoare, achitandu-se cu prioritate utilitatile care sunt in procent de 33,55%, apoi urmand drepturile 

copiilor precum si hrana tuturor asistatilor, medicamentele in procent de 40,57 si celelalte bunuri si 

servicii de stricta necesitate in procent de 25,88%. 

Privind acordarea si utilizarea unor sume pentru reparatii, trebuie remarcat faptul ca acestea 

au fost cheltuite pentru reabilitarea unor centre. Astfel dintre reparatiile cele mai importante amintim: 

• inlocuire si refacere retea termica in str.Condorilor nr.2 precum si reparatie si verificare 

regulator centrala termica CRRPD Condorul Bacau; 

• revizie si inlocuire instalatii sanitare CR Henri Coanda Bacau; 

• reparatie imprejmuire la Centrul Maternal Bacau; 

• inlocuire tamplarie si reparatii si inlocuire invelitori, jgheaburi, burlane la CR Profamilia Bacau; 

• reparatie ascensor persoane la CRRPH Comanesti; 

• lucrari de reparatii instalatii sanitare, izolare termica, reparatie la imprejmuire si instalatia de 

incalzire precum si igienizarea corpului de cladire bloc alimentar la CIAPD Costache Negri Tg.Ocna. 

 Cheltuiala medie cu alocatia zilnica de hrana in centrele din structura DGASPC Bacau 

pe anul 2010 a fost de 7,06 lei/zi/asistat in conditiile in care prin HG 421/2008 alocatia zilnica de 

hrana este de minim 8,3 lei/zi/asistat. Anexa nr.1. De mentionat este faptul ca aceasta cheltuiala s-a 

stabilit la un numar de 11 luni calendaristice. 

        DGASPC Bacau se inregistreaza la sfarsitul anului 2010 cu furnizori neachitati la 

cheltuieli materiale in suma de 153,57 mii lei din care pe centrele de copii 3 mii lei iar la centrele de 

adulti 150,57 mii lei, furnizori aferenti lunii decembrie, reprezentand facturi de bunuri si servicii ce au 

fost aduse la inceputul lunii ianuarie 2011. 
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Centrele care inregistreaza la finele anului 2010 cele mai mari datorii sunt: 

CRRN Racaciuni – 97,57 mii lei; 

CIAPV Rachitoasa – 28,91 mii lei. 

De mentionat este faptul ca desi preturile au crescut considerabil atat pentru utilitati cat si 

pentru bunurile achizitionate si servicii, bugetul aprobat cat si platile efectuate in anul 2010 sunt mai 

mici cu 15,54% fata de anul 2009. A se vedea Anexa nr.2 pe fiecare tip de cheltuiala (art.bugetar). 

 La Titlul 55 Alte transferuri(Phare+Fundatii si asociatii)  
In decursul anului 2010 au fost facute plati in suma de 550 mii lei pentru cofinantare fundatii si 

asociatii dupa cum urmeaza: 

 Asociatia Crestina de Caritate Misiune si Ajutor Betania  

Pana la 31.12.2010, s-au facut plati in valoare de 200 mii lei pentru cele doua proiecte care 

fac obiectul Contractului de asociere nr.1557/97/25.03.2010 intre DGASPC Bacau si ACCMA 

Betania, respectiv : 

- Centrul « Lalelelor » de Primire in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat; 

- Centrul de integrarea tinerilor. 
 Fundatia de Sprijin Comunitar  

Pana la 31.12.2010 conform Contractului de asociere nr.1558/11/25.03.2010 incheiat intre 

DGASPC Bacau si FSC Bacau, s-au facut plati in valoare de 350 mii lei in vederea sprijinirii copiilor 

proveniti din familii defavorizate din comunele Podu-Turcului, Stanisesti si Vultureni.  

 La Titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 
Pana la 31.12.2010, s-au derulat plati in valoare de 252,18 mii lei pentru  proiectul  „Autoritati 

responsabile, comunitati implicate” prin Programul Fondului Social European 

 La Titlul  57 ”Transferuri“  sunt prevazute sumele necesare pentru plata prestatiilor sociale 

si a facilitatilor  persoanelor cu handicap neinstitutionalizate conform Legii nr 448/2006. 

 Finantarea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap neinstitutionalizate este 

asigurata din fonduri primite de la bugetul MMFES prin Agentia Judeteana de Prestatii Sociale si 

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap. 

  La nivelul judetului Bacau, la 31.12.2010, se inregistreaza un numar de 15.086 

persoane cu handicap. 

  La 31 decembrie 2010, dintr-un buget aprobat in valoare de 50.160 mii lei, s-au facut 

plati dupa cum urmeaza :          Mii lei  

 
Nr 

crt 

 
Denumire prestatie sociala 

Numar 
mediu lunar 
beneficiari la 
31.12.2010 

 
Total 

plati la 
31.12.2010 

1 Indemnizatie insotitor pentru adultul cu 
handicap vizual grav 

1.163 6.942

2 Indemnizatie lunara pentru persoana cu 4.963 12.021
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handicap grav 
3 Indemnizatie lunara pentru persoana cu 

handicap accentuat 
7.951 15.840

4 BPC pt persoana cu handicap grav 5.829 6.429
5 BPC pentru persoana cu handicap 

accentuat 
8.191 6.700

6 BPC pt persoana cu handicap mediu 1.134 467
7 Transport CFR * 340
8 Transport interurban auto * 652
9 Alocatii lunare de hrana pt.copii cu 

HIV/SIDA 
5 23

10 Taxe postale * 602
11 Dobanda credite 31 104
 TOTAL  50.120

Totodata in perioada de raportare au fost rezolvate cereri privind mandatele returnate ale 
persoanelor cu handicap neinstitutionalizate in suma de 188,51 mii lei. Platile respective s-au derulat 
din contul 5006. 

 La titlul 70 “Cheltuieli de capital” din programul de investitii aprobat pentru anul 2010 in 
suma de 1.652 mii lei au fost realizate plati in valoare totala de 1.439,45 mii lei dupa cum urmeaza: 

mii lei 

r crt 
Denumire centru Plati 

realizate 
la 

31.12.20
10 

Denumire obiectiv de investitie 

TOTAL 1.272,94 REPARATII CAPITALE 
CRRN Darmanesti 346,35 REABILITARE CLADIRE, ATELIER PT. 

ERGOTERAPIE 
CIA Rachitoasa 260,81 REPARATII CAPITALE SI AMENAJARE 

ANEXE GOSPODARESTI, GARAJE 
CRRPH Comanesti 170,00 LUCRARI REPARATII CAPITALE 

ACOPERIS 

. 
APARAT PROPRIU 275,78 REPARATIE CAPITALA FATADA CLADIRE 

SI IZOLATIE  POD (MANSARDA) 

. 
RETEAUA DE APARTAMENTE 
„CASA MEA” 

150,00 INLOCUIRE TAMPLARIE  

. 
CIAPD Comanesti 40,00 AMENAJARE SPATIU , 

RECOMPARTIMENTARE 

. 
ADAPOST DE ZI SI DE 
NOAPTE Copiii strazii 
„Morcoveata” Bacau 

30,00 AMENAJARE TEREN, ANSAMBLU DE 
JOACA 

TOTAL 166,51 DOTARI 

. 
Aparat Propiu 70,00 CENTRALA TERMICA PT.SEDIUL DIN STR. 

MARASESTI 13 

. 
CR.HENRI COANDA Bacau 29,81 Masina de spalat cu uscator, robot de 

bucatarie, vitrina frigorifica 

. 
CR Ghiocelul Bacau 59,70 Calculatoare, masina de gatit cu cuptor, 

combina frigorifica, lada frigorifica, frigider, 
banda de alergare electrica, aparat 
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multifunctional kinetoterapeutic, aparat 
electroterapie si ultrasunete 

. 
CITO Miorita 7,00 Prasitoare  

TOTAL GENERAL INVESTITII 1.439,45  
 
Diferenta de credite necheltuita se datoreaza faptului ca suma alocata pentru Centrul de 

Ingrijire si Asistenta a Persoanelor Varstnice Rachitoasa nu a fost consumata in totalitate deoarece 

creditele nu au fost deschise (nealocare de fonduri de la Guvern) .  

De precizat este faptul ca valoarea investitiilor din anul 2010, comparativ cu anul 2009 a 

crescut cu 229,79% 

C.  Sume alocate din venituri proprii (autofinantate) 
 Veniturile proprii realizate din activitatea de autofinantate (in principal contributii 

beneficiari centre de adulti si unele activiti din vanzare produse) de catre centrele de adulti  la 

31.12.2010 sunt de 1.507,64 mii lei la care s-a adaugat suma de 192,30 mii lei reportata din anul 

2009 rezultand un fond de 1.699,95 mii lei. Din sumele incasate s-au facut plati in valoare de 

1.461,70 mii lei pentru acoperirirea unor nevoi urgentre intrucat bugetul aprobat din fondurile primite 

de la Consiliul judetean  a fost insuficient. 

Contul de executie din activitatea de autofinantate se prezinta astfel: 

     
mii 

lei 

r crt 
Denumire centru Sold 

initial la 
inceput 
an 2010 

Venituri 
proprii 

incasate la 
31.12.2010 

Total 
venituri la 
31.12.2010

Plati 
efectuate la 
31.12.2010 

Disponibil 
la 

31.12.2010 

CRRN Darmanesti 51,29 225,60 276,89 271,30 5,59
CRRPH Comanesti 32,83 409,94 442,77 361,81 80,96
CRRN Racaciuni 0 316,67 316,67 277,48 39,19
CRRPH Ungureni 14,39 83,25 97,64 92,38 5,26
CITO Miorita Parincea 0,83 19,64 20,47 13,28 7,19
CIA Rachitoasa 30,07 217,95 248,02 246,37 1,65
CIAPD Comanesti 61,27 163,04 224,31 152,25 72,06
CRRPD Tg.Ocna 0 11,59 11,59 0 11,59
CIAPD Tg.Ocna 0 16,91 16,91 2,40 14,51

0 
Activitate proprie (cursuri) 1,62 43,05 44,67 44,43 

0,24
TOTAL  192,30 1.507,64 1.699,94 1.461,70 238,24

De mentionat este faptul ca platile efectuate din venituri proprii se inregistreaza in principal la 

incalzit si iluminat, apa-canal-salubritate, medicamente si hrana. 
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D. Sponsorizari, contracte de donatii 
           In anul 2010 DGASPC Bacau a beneficiat de sponsorizari constand in produse  in 

valoare totala de 245,89 mii lei, din care : 

- alimente  in suma de …………………………………………………………32,89 mii lei; 

- materiale de curatenie si alte materiale in suma de ………………………….27,89 mii lei; 

- medicamente si materiale sanitare in suma de .......................................... 12,76 mii lei; 

- imbracaminte si alte obiecte de inventar in suma de ………………….……172,36 mii lei; 

Sponsori principali sunt urmatorii: HHC Romania, SC Vitapro Bucuresti, Asoc. Robert Cole, 

Asoc. Betania, Asoc.Favor, Manastirea Cudalbi Galati, Orgzt. Hoffner (Elvetia), SC Sir Safety Bacau, 

Dedeman Bacau, SC Orthoprest SRL, asoc. Agape 3 Bacau, etc. 
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INSTITUŢII SUBORDONATE CONSILIULUI JUDEŢEAN BACĂU 

 

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE DRUMURI 
 

A. Lucrări de investiţii 

1.Consolidare pod pe DJ 118, km 10+085, Floreşti-lucrare finalizata 

2.Reparatii capitale pe DJ 119B, Magura-Margineni, km 8+200-16+700-lucrare 

finalizata 

3.Reabilitare si modernizare DJ 118B,Beresti Tazlau-Strugari, km 0+000-5+557-

lucrare finalizata 

4.Reabilitare si modernizare DJ 119G, Balca-Cotofanesti, km 0+000-3+463- 

lucrare demarata la sfarsitul anului 2010 

5.PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL-Reabilitare si modernizare DJ 119F, 
Caiuti-Pralea,km 0+000-14+300-lucrare finalizata 
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6. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL-Reabilitare si modernizare DJ 116, 
Targu Ocna-Oituz, km 15+800-26+700-lucrare finalizata 

  
 

 

  
 

7.PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL-Reabilitare si modernizare DJ 252, 
Huruiesti-Gaiceana-Parincea-Bibiresti-Buhoci, km 75+300-130+100- licitatie finalizata la 

sfarsitul anului 2010, demararea executiei in martie-aprilie 2011 

8.Reabilitare poduri pe DJ 207G, km 6+130 si km 7+450- lucrare executata 30% 
 

B. Lucrari de intretinere periodica 

1. Tratament bituminos pe DJ 206A, Podu Turcului-Dealu Morii, km 0+300-11+500 

2. Tratament bituminos pe DJ 207P, Bacau-Saucesti, km 0+000-2+752 

3. Tratament bituminos peDJ 241, Podu Turcului-Motoseni-Rachitoasa-Colonesti, 
km 25+000-26+000, km 41+000-56+500, km 63+400-67+000 

4. Refaceri dupa inundatii pe DJ 119D Valea Seaca, DJ 119B Magura-Margineni, DJ 
241 Colonesti si Vultureni, DJ 119 Cleja, DJ 116 Barsanesti, DJ 117 Poduri, DJ 252 

Buhoci-Ungureni 
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ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII 
 

Strategia manageriala la Scoala Populara de Arte si Meserii Bacau  s-a structurat in 

anul  scolar 2009 – 2010 ( valabil si pentru 2010 – 2011) pe derularea programelor de 

invatamant in domeniul educatiei permanente. 

Disciplinele artistice existente in anul 2010  sunt in functie de numarul de elevi  si de 

cererea publicului: (canto  muzica usoara, muzica populara), pian, orga, chitara, instrumente 

de suflat, actorie, pictura, grafica, iconografie, design vestimentar. 

Scoala functioneaza cu un numar de 2 profesori angajati cu contract de munca pe 

perioada determinata si 3 profesori colaboratori. 
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CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII 
TRADITIONALE 

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bacau 

initiaza si desfasoara proiecte si programe culturale in domeniul educatiei permanente si 

culturii traditionale, cerceteaza stadiul actual al traditiilor si al creatiei populare specifice 

fiecarei zone etnofolclorice a judetului Bacau. 

Conform obiectului de activitate  (H.C.J. nr.40/ 30.04.2004) strategia manageriala a 

urmarit prin programul initiat reabilitarea spiritualitatii satului bacauan, dezvoltarea activitatii 

asezamintelor culturale si punerea in valoare a patrimoniului cultural imaterial al judetului 

Bacau. In anul 2010 activitatile C.J.C.P.C.T. Bacau s-au desfasurat pe doua mari capitole:  

I. Activitati de baza conform scopului si obiectului de activitate  (teme de 

cercetare si realizarea de documente fotografice si   filmate –  “ Mestesuguri 

traditioale din judetul Bacau”, tema de cercetare in lucru, autori :  referenti  - 

Feodosia Rotaru  si Amedeo Spataru. 

II. Manifestari cultural artistice traditionale: Festivalul Judetean de Folclor- 

editia a  XVIIIa, Targul Mestesugurilor Artistice Traditionale - editia a V-a , 

Salonul National al Artei Naive – editia a XVIII-a, Conexiuni Culturale, 

“Nedeea de la Padurareni”  (Solont). 

1. FESTIVALUL JUDETEAN DE FOLCLOR 
 

Acest festival urmareste pastrarea, acuratetea si frumusetea costumelor, 

autenticitatea textelor poetico- muzicale, ineditul unor dansuri populare, stiluri interpretative 

de exceptie. Manifestarea a avut loc la Slanic Moldova ( partener fiind primaria si consiliul 

local), au participat aprox. 600 artisti amatori  din 18  localitati ale judetului. Facem 

precizarea ca in sezonul estival, am  continuat  stagiuna  folclorica  sustinuta in  

exclusivitate  de formatii si grupuri folclorice ale asezamintelor culturale din judetul Bacau. 

Spectacolul de Gala al festivalului, festival  care incepe de fapt in luna ianuarie 

urmand mai multe etape, s-a desfasurat pe data de  24 – 25 iulie 2010 avand un impact 

deosebit asupra celor aprox. 1500 turisti romani si straini aflati in localitatea Slanic Moldova. 

Rezultatele asteptate ale acestui proiect : mentinerea in activitate a unui numar de 

aprox. 600 de artisti amatori care sa contribuie la pastrarea folclorului bacauan autentic, 

selectarea din randul acestora a celor mai reprezentativi artisti pentru faza finala  a 

festivalului, promovarea imaginii zonelor etnofolclorice ale judetului Bacau, precum si 

obiectivele stabilite  si-au atins scopul.          
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2. TARGUL MESTESUGURILOR ARTISTICE TRADITIONALE 
 

Scopul acestei manifestari il constituie promovarea mestesugurilor traditionale 

practicate in judetul Bacau. Totodata prin organizarea acestei manifestari artistice urmarim 

reactivarea mesterilor populari din judetul Bcau si atragerea tinerilor din mediul rural care sa 

duca mai departe mestesugul invatat de la cei varstnici. 

La editia din 2010, ca si la editiile precedente am urmarit prin promovarea  Targului 

Mestesugurilor Artistice Traditionale” punerea in evidenta a mestesugurilor specifice 

practicate in judetul Bacau si implicit a mesterilor care le practica, angrenarea lor in circuitul 

turistic pentru o si mai buna popularizare a mestesugurilor respective, atragerea de noi 

actanti, precum si promovarea imaginii judetului Bacvau si a mestesugurilor specifice zonei. 

O particularitate a constituit-o faptul ca turistul aflat in statiunea Slanic Moldova ( locul 

de desfasurare al targului)  a avut posibilitatea sa participe si sa lucreze direct la roata 

olarului, rezboiul de tesut sa impleteasca fibre vegetale luand astfel contact direct cu 

mestesugul, indeletnicirea  respectiva. 

  Manifestarea s-a desfasurat in perioada 24 – 25 iulie 2010, in statiunea Slanic 

Moldova( partener primaria si consiliul local). 

 
3.  SALONUL NATIONAL AL ARTEI NAIVE 

 

  Aflat la cea de a XIX-a editie Salonul National al Artei Naive s-a bucurat si in anul 

2010, de o larga participare, beneficiind de prezenta unui numar de  30 de expozanti din mai 

multe colturi ale tarii ( Maramures, Arges, Vaslui, Bucuresti, Galati, Caras Severin, Arad, Iasi, 

Giurgiu, Braila, Teleorman, Alba, Bistrita Nasaud, Prahova, Tulcea, Valcea, Timis, 

Hunedoara si Bacau). 

  Prin aceasta mainifestare C.J.C.P.C.T. Bcau isi propune sa atraga un numar cat mai 

mare de pictori naivi indeosebi tineri care sa continuie traditia Scolii de Arta naiva din  Bacau, 

avandu-i drept exponenti principali pe Ion Maric, Catinca Popescu, Alexandrina Voicu, 

Virginia Barsan, Maria Margos. 

  Salonul s-a desfasurat in perioada  martie - aprilie 2010 la Muzeul de Arta 

Contemporana al Centrului International de Cultura si Arta “George Apostu”, partenerul 

C.J.C.P.C.T.Bacau. 
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4. CONEXIUNI CULTURALE 
 

  Programul intitulat generic CONEXIUNI CULTURALE si-a propus si in anul 2010 

reabilitarea vietii cultural artistice din comunele si satele bacauane. In acest scop. 

C.J.C.P.C.T. in parteneriat cu primariile si consiliile locale cu scolile si parohiile din zona au 

organizat o serie de colocvii, seminarii spectacole artistice, intalniri ale oamenilor locului cu 

artisti, pictori, scriitori, profesori bacauani. 

   Aceste intalniri  interactive care au avut loc lunar sau bilunar in localitatile (Cucuieti 

– Solont, Stanesti – Magiresti, Pancesti- Sascut, Sascut Sat, Hemeiusi, Tarhaus, Ghimes  

Faget, Podu Turcului,  Gioseni, Gaiceana, Poduri, Oituz) au avut menirea de a satisface 

nevoile culturale comunitare in scopul cresterii gradului de acces si de participare a 

cetatenilor la viata culturala. Prin acest program cultural C.J.C.P.C.T. Bacau sprijina, 

coordoneaza  afirmarea creatorilor si interpretilor traditiei si creatiei populare autentice, 

contribuie la pregatirea formatiilor artistice de amatori prin atragerea tinerilor, in vederea 

participarii acestora la manifestarile culturale locale si nationale, la revitalizarea si 

promovarea unor domenii populare traditionale ( dans popular, muzica, teatru folcloric etc 
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COMPLEXUL MUZEAL “IULIAN ANTONESCU” 
 
Anul 2010, an în care s-au împlinit 53 de ani de la fondarea în 1957 a  primei instituţii 

muzeale din judeţul nostru , a fost un an în care au fost continuate proiecte mai vechi, a 

căror organizare de catre instutuţia noastră  au devenit tradiţionale, dar a fost şi anul în care 

noi proiecte au devenit realitate. Instituţia care are în componenţa sa patru secţii (istorie-

arheologie, arta, etnografie şi logistică, informatizare, relaţii publice), trei expoziţii 

permanente de istorie, artă si etnografie, două case memoriale (Casa George Bacovia şi 

Casa Nicu Enea), un muzeu orăşenesc la Buhuşi şi o Colecţie de etnografie în comuna 

Răcăciuni se înscrie, în peisajul cultural al judeţului Bacău, ca una din cele mai active 

instituţii culturale.  

 

1. DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI MUZEAL 
 
 În cursul anului 2010 în evidenţele patrimoniului Secţiei de Arheologie-Istorie au 

intrat un număr de 757 bunuri culturale, de natură istorică (provenite din donaţii şi 

achiziţii) şi 142 cărţi poştale, intrate în evidenţa bibliotecii instituţiei. Tot în cursul anului 

2010 în evidenţele patrimoniului Secţiei Arheologie-Istorie a intrat o donaţie importantă 

făcută de Manolachi Neculai, domiciliat în localitatea Frumoasa, com. Balcani, jud. Bacău, 

compusă din 696 piese. Donaţia mai cuprinde şi piese etnografice care au fost incluse in 

inventarul secţiei de etnografie. Colecţia este compusă din piese de numismatică (cea mai 

mare parte), medalistică, ordine străine şi româneşti, dar şi piese de arheologie şi istorie. 

Obiectele sunt în curs de restaurare şi inventariere. 

Patrimoniul de artă se îmbogăţeşte anual cu lucrări care provin din urmatoarele 

surse: donatii, lucrări lăsate de artişti dupa organizarea expoziţiilor personale, lucrări 

premiate la „Saloanele Moldovei” şi lucrari care revin muzeului  din parteneriatul cu Muzeul 

National ”George Enescu” Bucuresti din organizarea Taberei de Creaţie de la Tescani.      În 

sensul celor afirmate mai sus, în patrimoniul sectiei de artă au intrat un număr de 25   de 

lucrări, după cum urmează: 16 lucrări provenite din donaţii (8 picturi şi 5 lucrări textile de artă 

decorativă, 3 picturi donate de artiştii expozanţi), 3 lucrări premiate la “Saloanele Moldovei” 

(două picturi şi  o sculptură) şi 6 lucrări de pictură din Tabăra de Creaţie de la Tescani (Ioana 

Andreea Stanca, Ioan Grigorescu, Ilie Boca, Silvia Costin  din România şi Eva Monica 

Zasada din Polonia , Johan Patrik Cristell din Suedia). 
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Patrimoniul secţiei de etnografie s-a îmbogăţit cu un număr de 68 de piese în 

valoare de 6640 Ron, după cum urmează:  prin achiziţii: 15 piese in valoare de 4695 Ron 

(achiziţiile au fost facute din venituri proprii) şi prin donaţii: 53 de piese evaluate la 1955 Ron. 

Donaţia cea mai consistentă a fost făcută de Nicolai Manolachi din Frumoasa-Balcani, care a 

donat un număr de 51 piese. 

 

2. EVIDENŢA ŞI CLASAREA PATRIMONIULUI 
 

În anul 2010 la nivelul întregii instituţii s-a finalizat evidenţa contabilă a 
patrimonului, înregistrată în format Microsoft Excel.  

La secţia de istorie s-au realizat următoarele activităţi: 

-    Realizarea de fotografii digitale pentru evidenţa patrimoniului secţiei. 

- Întocmirea de acte de evaluare pentru piesele intrate în patrimoniul secţiei prin 

cercetare, donaţii şi achiziţii. 

- A fost continuat procesul de întocmire a fişelor analitice de evidenţă din expoziţiile 

permanente în format DOCPAT, în vederea clasării bunurilor culturale aflate în această 

locaţie. 

- În cursul anului a fost inventariat un număr de 5.626 de bunuri culturale din cadrul 

gestiunii Panaitescu Virgil (de la numărul 11.030 la 16.656 în registrele de inventar). 
- S-au marcat bunurile rezultate din săpături arheologice care au intrat în evidenţele 

secţiei. 
- A fost întocmită documentaţia, ce urmează a fi depusă pentru clasarea    în categoria 

Tezaur a unui număr de 35 de piese aparţinând colecţiei de Arheologie şi Numismatică şi 

Medalistică. 
La secţia de artă s-au realizat următoarele activităţi: 
- Ca urmare a epuizării registrelor de evidenţă, din luna iunie s-a trecut la inregistrarea  

intregului patrimoniu pe registre noi, adaptate criteriilor propuse de C.I.M.E.C  Bucureşti; 
- Au fost realizate  un numar de 100 de fise de evidenţă a lucrărilor care fac parte din 

donatia „Ana Iliut”, intrată in gestiunea muzeului in 2009; 

- Au fost pregătite  materialele pentru 15 dosare de clasare (cereri, fise de evidenta , 

rapoarte de expertiza, fotografii). 
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La secţia de etnografie s-au realizat următoarele activităţi: 

- Completarea unui număr de 60 fişe analitice de evidenţă pentru piesele nou intrate 

in gestiunea sectiei.  

- Inregistrarea în registrele de evidenţă a pieselor nou intrate în gestiunea secţiei 

- Transcrierea registrelor de evidenţă cuprinzând gestiunea pieselor ,ca urmare a 

reorganizării depozitelor de metal, ceramică si lemn.  

- Realizarea a 30 de fişe de conservare pentru piesele care au fost supuse 

restaurării şi pentru piese nou intrate in gestiune.  

- Pregătirea materialelor pentru 20 de fişe de clasare în patrimoniul cultural 
naţional. 

- Realizarea evidenţei computerizate a fişelor de fototecă aflate in gestiunea sectiei. 

- Realizarea unui număr de 948 de fişe de fototeca pentru piesele din gestiunea 

secţiei. 

 

3. CERCETAREA PATRIMONIULUI  MUZEAL 
 
Cercetarea patrimoniului muzeal este o activitate permanentă şi continuă a 

muzeografilor, necesară pentru cunoaşterea trecutului istoric al judeţului Bacău. 

În cadrul secţiei de istorie, cercetarea patrimoniului muzeal a cuprins următoarele 

activităţi: 

-  Realizarea de cercetări arheologice în localitatea: Fulgeriş, com. Pânceşti, jud. 

Bacău (responsabil de şantier Istina Elena Lăcrămioara), în perioada 12.07-10.08 2010. În 

acest an a fost trasată secţiunea S XI, care a urmărit sistemul de întărire al aşezării de pe 

Dealul Fulgeriş. Au fost descoperite două şanţuri de apărare, ambele datate în perioada 

culturii Cucuteni. Finanţarea a fost asigurată de Consiliul Judeţean Bacău (6.000 lei). 
- În cursul anului 2010 au fost întreprinse următoarele supravegheri 

arheologice, realizate în baza unor contracte de prestări servicii, în urma cărora instituţia a 

realizat la capitolul venituri proprii suma de 4.000 lei: 
- Bacău, străpungere 9 Mai cu Mihai Viteazu, în vederea realizării şi amenajării 

străzii Iulian Antonescu, beneficiar Primăria Municipiului Bacău  (responsabil Istina Elena-

Lăcrămioara) – 4.000 lei. 
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- Documentare în arhivele, bibliotecile şi fondul arhivistic al Consiliului 

Judeţean Bacău în vederea realizării Monografiei Consiliului Judeţean Bacău (realizată 

de Artimon Elena, Coşa Anton şi Boldur Dimitrie-Ovidiu); 

- Documentare în arhivele din Bacău (pentru localităţile: Nicolae Bălcesu şi Oituz 

– realizată de Coşa Anton); 

- Documentări, în muzee şi biblioteci naţionale, realizate de toţi muzeografii 

secţiei; 

- Continuarea colaborării cu dr. Viorel Butnariu (Institutul de Istorie „A.D. 

Xenopol” Iaşi) pentru realizarea unui volum privind valorile numismatice din patrimoniul 
instituţiei, precum şi studierea tezaurului descoperit la Boşoteni, com. Bereşti-Tazlău; 

- Cercetare istorico-documentară în judeţ: Faraoani, Valea Mare, Mărgineni, 

Luizi Călugăra, Cleja, Gioseni, Pârgăreşti, Tuta, Horgeşti, Soci, Pogleţ, Lilieci, Palanca, 

Sarata, Caşin etc.; 

- Colaborare cu Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi - Platforma de formare şi 

cercetare interdisciplinară în domeniul arheologiei – ARHEOINVEST, în vederea stabilirii 

zonei de trasare a secţiunii S XI de pe şantierul arheologic Fulgeriş, scanat în 2009 din 

punct de vedere arheomagnetic de specialiştii ieşeni; 

- Colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti în cadrul 

programului naţional ARHEOMET, în cadrul căruia sunt realizate analize fizice non-

distructive pentru bunuri culturale din bronz, la care instituţia noastră a participat cu piese 

descoperite la Gioseni, Mândrişca, Fulgeriş. 

În cadrul secţiei de artă, activitatea de cercetare din anul 2010 a cuprins următoarele 

activităţi: 

 - Documentare permanentă  în vederea susţinerii lecţiilor de ghidaj  şi în  

pregătirea expoziţiilor temporare cu lucrări din patrimoniul muzeului; 

 - Documentare specifică fiecărui dosar de clasare pentru întocmirea raportului de 

expertiză; 

 - Cercetare muzeografică dar şi din punct de vedere al conservării asupra 

obiectelor care au fost solicitate de alte instituţii pentru organizarea unor expoziţii 
temporare (colaborare cu Muzeul Naţional Cotroceni , Fundaţia Culturală „Artsociety” 
Bucureşti ) 

  - Cercetarea colecţiei de artă de la Banca Naţională –Sucursala Bacău la 

solicitarea  conducerii băncii; 
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- Cercetarea şi analizarea stării de conservare asupra lucrărilor semnate de 

Nicolae Tonitza, Nicolae Grigorescu şi Theodor Aman şi fotografierea lor  , (lucrări 

solicitate , prin contract , de către Monitorul Oficial în vederea tipăririi unor albume de 
autor). 

În cadrul secţiei de etnografie, cercetarea din anul 2010 a cuprins următoarele 

activităţi: 

- Documentarea permanentă a muzeografilor pentru susţinerea unui ghidaj 

competent în cadrul expoziţiei permenente precum şi în expoziţiile temporare. 

- Documentare pentru realizarea expoziţiilor temporare precum şi pentru 

participarea la atelierele pedagogice organizate la sediul instituţiei şi în şcoli şi grădiniţe din 

municipiul şi judeţul Bacău. 

- Documentare şi realizarea a 40 de panouri foto- documentare care vor fi 

integrate în expoziţia permanentă. 

- Documentare pentru a putea participa la emisiuni ale posturilor locale de 

televiziune consacrate sărbatorilor din calendarul popular . 

- Documentare pentru relizarea unor comunicări ştiinţifice care au fost 

prezentate la sesiuni ştiinţifice organizate de instituţii similare din ţară. 

 
4. VALORIFICAREA ŞTIINŢIFICĂ A PATRIMONIULUI MUZEAL 
 
Specialiştii din cadrul muzeului au asigurat, pe parcursul anului, ghidajul de 

specialitate în expoziţiile permanente şi temporare ale instituţiei (conform graficelor). Pentru 

valorificarea patrimoniului muzeal, instituţia noastră a organizat în anul 2010 expoziţii 

temporare, simpozioane şi ateliere pedagogice. De asemenea, muzeografii au participat cu 

comunicari ştiinţifice la manifestări de profil organizate în diferite localităţi. O parte din aceste 

comunicări au fost publicate în revista “Carpica”, tipărită de instituţia noastră sau în alte 

periodice cum se va menţiona mai jos. 
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EXPOZIŢII 
 
1. Expoziţii temporare organizate la secţia de istorie: 
 
- Expoziţia România în umbra roşie, realizată de Biblioteca Judeţeană Braşov, 

în colaborare cu colecţionari; expusă la Bacău în perioada 26.01-26.04.2010 (responsabil 

Boldur Dimitrie-Ovidiu). 
- Expoziţia de medalii Janis Strupulis Riga – 101 portrete  cu piese 

aparţinând colecţionarului Victor Macarie (Iaşi); expusă la Bacău în perioada 26.05-

30.09.2010 (responsabil Istina Marius-Alexandru). 
- Expoziţia Tamasidava, vernisată în cadrul Sesiunii Naţionale „Vasile Pârvan”; 

expusă în perioada 06.10.2010-20.01.2011 (responsabil Istina Elena-Lăcrămioara); 
- Expoziţia Donaţia Neculai Manolachi, în colaborare cu Secţia de Etnografie, 

cu patrimoniu provenit din donaţia de istorie şi etnografie a domnului Neculai Manolochi, din 

localitatea Frumoasa, com. Balcani, jud. Bacău; vernisată în cadrul Sesiunii Naţionale „Vasile 

Pârvan”, expusă în perioada 06.10.2010-15.01.2011 (responsabili Istina Marius-Alexandru şi 

Rotaru Feodosia); 
- Expoziţia de icoane Icoana din sufletul copilului, organizată în colaborare cu 

Şcoala „Mihai Eminescu” Buhuşi, Şcoala „Mihail Andrei”, Şcoala nr. 1 Buhuşi şi Şcoala nr. 2 

Buhuşi; expusă la Buhuşi în perioada 29.03-15.05.2010 (responsabil Bufnilă Sorina); 
- Expoziţia de desene Lumea copiilor din lumea poveştilor, organizată în 

colaborare Şcoala „Mihai Eminescu” Buhuşi şi Şcoala Romini; expusă la Buhuşi în perioada 

27.05-01.09.2010 (responsabil Bufnilă Sorina); 
-  Simpozion şi expoziţie de postere Buhuşiul de altădată, în cadrul Zilelor 

Europene ale Patrimoniului; activitatea a avut loc în data de 18.09.2010 la Muzeul Buhuşi 
(responsabil Feodosia Rotaru şi Istina Elena-Lăcrămioara). 

- Expoziţia de desene Copii vi-L aduc pe Hristos, organizată în colaborare cu 

Şcoala „Mihai Eminescu” Buhuşi; expusă la Buhuşi în perioada 10.12.2010-07.01.2011. 

(responsabil Bufnilă Sorina); 
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2. Expoziţii temporare organizate la  secţia de artă : 
- Expoziţii temporare cu lucrări din patrimoniul secţiei de artă organizate la 

Galeriile “Alfa”: 
- Expoziţia de Pictură din colectiile muzeului, expusă în luna ianuarie 

(responsabil Dionis Puşcuţă). 

- Expoziţia Compoziţie şi natură statică, expusă în luna februarie (responsabil 

Carmen Murariu). 

- Expoziţia Peisaj-artă contemporană, expusă în luna septembrie (responsabil 

Dionis Puşcuţă). 

- Expoziţii temporare, cu lucrări ale artiştilor contemporani organizate la 
Galeriile “ Alfa”: 

- Expoziţia de pictură a artistului Dumitru Macovei din Moineşti, expusă în luna 

martie ( responsabil Dionis Puşcuţă). 

- Expoziţia “ Nud” a artistului Liviu Nedelcu din Focşani, expusă în lunile 

aprilie-mai ( responsabil Carmen Murariu). 

- Expoziţie de Pictură şi colaj a artistului Andrei Negură din Braşov, expusă în 

iunie ( responsabil Georgeta Barbu). 

- Expoziţie de artă naivă consacrată pictorului Ioan Măric, expusă în luna 

octombrie (responsabil Dionis Puşcuţă). Cu această ocazie s-a lansat şi albumul de artă 

Măric de la Bacău,  
- Expoziţia Peisaj ( cu lucrări ale artiştilor băcăuani Ilie Boca, Mihai Butnaru, 

Ştefan Pristavu, Vasile Crăiţă Mândră, Aurel Stanciu), expusă în luna npoiembrie( 

responsabil Carmen Murariu). 

- Expoziţie de artă naivă a artistei Catinca Popescu, expusă în luna decembrie ( 

responsabil Carmen Murariu). 

- Expoziţii organizate la sediul Muzeului de Artă: 
- Expoziţia “ Centenar Laurenţiu Stan”. Cu această ocazie a fost lansat şi 

Catalogul “Centenar Laurenţiu Stan 2010”, finanţat de Consilul Local al Municipiului 

Bacău, coordonatorii priectului, din partea muzeului fiind Dionis Puşcuţă si Carmen Murariu. 

La organizarea manifestării a colaborat şi Laurenţia Crângu, fiica artistului care a fost 

aniversat.  

- Expoziţii organizate la Muzeul Ghika din oraşul Comăneşti: 
- Expoziţia Natură statică cu lucrări de pictură şi grafică din colecţiile muzeului 

de artă din Bacău( responsabil Georgeta Barbu). 
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- Expoziţie de pictură Gheorghe Velea( responsabil Geogeta Barbu). 

- Expoziţia Artişti de origine băcăuană din colectiile Muzeului de artă 
(Ştefan Constantinescu, Gheorghe Mocanu, Gheorghe Velea, Ion Diaconescu, Ion 
Văsâi), ( responsabil Geogeta Barbu). 

 Manifestari cultural- artistice internationale  
- Tabăra Internaţională de Creaţie de la Tescani , XXI 
Muzeul de Artă  a participat ,în calitate de partener , alături de organizatorul principal , 

Muzeul Naţional  George Enescu din Bucureşti la organizarea taberei de creaţie plastică de 

la Tescani în perioada 1-21 august 2010. Conform protocolului de parteneriat, muzeul de 

arta a  asigurat participanţilor  la tabără materialele de lucru şi transportul pe teritorul 

României. 

- Expozitie –concurs de artă plastică contemporană  „Saloanele Moldovei”  , 
ediţia a XX-a, Bacău - Chişinău 

- Manifestare complexă, realizată în parteneriat cu Uniunea Artistilor Plastici din 

Republica Moldova, care adună pe simeze cele mai reprezentative  lucrări de artă 

contemporană. Lucrările sunt semnate de artişti plastici din România şi Republica Moldova. 

În acest an, au participat 320 artişti  cu 415 lucrări de pictură, grafică ,sculptură, artă 

decorativă ,obiect şi instalaţie. Jurizarea lucrărilor a avut loc la Bacău.  Juriul a avut ca 

sarcină selecţia lucrărilor pentru participarea la expoziţie şi nominalizarea lucrărilor în 

vederea acordării premiilor. Au fost nominalizate 48 de lucrări din care 6 au fost premiate  

- Premiile au fost finanţate de urmatoarele instituţii : Complexul Muzeal „Iulian 
Antonescu”Bacău, Centrul International de Cultură si Arte „George Apostu”Bacău, 

Consiliul Judeţean Bacău, Primaria Municipiului Bacău , Ministerul Culturii din 
Republica Moldova, U.A.P. Chişinău, Muzeul Naţional al Moldovei din Chişinău. 

Colaborări ale secţiei de artă cu alte institutii: 
 - Lucrări de Nicolae Tonitza au fost imprumutate Muzeului Naţional 

Cotroceni în vederea organizării expoziţiei „Tonitza – armonii de culoare” , cu ocazia 

implinirii a 70 de ani de la moartea artistului (martie – mai 2010). 

          - Lucrări de Nicolae Tonitza ,Ştefan Dimitrescu , Francisc Şirato au fost 

împrumutate Fundaţiei Culturale „Artsociety” Bucureşti  cu ocazia organizării expoziţiei 

„Grupul celor patru”. 
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3. Expoziţii temporare organizate la secţia de etnografie: 
 

Expoziţiile, la organizarea cărora  au participat salariaţii de la secţia de etnografie, au fost 

vernisate pe holurile sediului Complexului Muzeal sau în Galeria de Artă Contemporană 

care se află în administrarea secţiei. 

1. Expoziţie personală a graficienei Luminiţa Radu , deschisă în perioada 

ianuarie-martie 2010 (responsabili Feodosia Rotaru şi Iulian Bucur). 

2. Expoziţia “America Latină. Cultură – istorie- civilizaţie”, expusă în perioada 

mai-iunie. Manifestarea a fost organizată în colaborare cu Asociaţia de Prietenie Româno-
Venezueleană “Simon Bolivar” şi Asociaţia de Solidaritate Româno-Cubaneză “Che 
Guevara” (responsabil Feodosia Rotaru). 

3. Expoziţie-concurs “Ouă încondeiate”, expusă în luna martie. Manifestarea a 

fost realizată  în colaborare cu 15 şcoli din Municipiul Bacău (responsabil Ludmila Enescu). 

4. Expoziţia “Kidart”,  expusă în perioada iunie-iulie (responsabili Feodosia 

Rotaru şi Iulian Bucur). 

5. Expoziţia  “Instantanee tehnice. Achiziţii muzeale 2006-2008. Memoria 
Patrimoniului Industrial” expusă în perioada iunie-septembrie (responsabili Feodosia 

Rotaru şi Iulian Bucur). Expoziţia a fost itinerată de la Complexul Muzeal “Moldova” Iaşi – 

Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii “Ştefan Procopiu”) 
6. Expoziţia “Bacău – Limousin,  împreună prin artă”, expusă în luna 

septembrie. Expoziţia a reunit pe simeze 10 pictori francezi, membri ai APCAL Limoges din 

regiunea Limousin- Franţa şi 11 pictori bacăuani, membri ai  UAP – Filiala Bacău. 

(responsabili Feodosia Rotaru şi  Dionis Puşcuţă). 
7. Expoziţia Fundaţiei Gallieri, expoziţie cu lucrări din sticlă fuzionată, deschisă 

în perioada iulie-septembrie (responsabil Gheorghe Parascan din partea fundaţiei). 

8. Expoziţie personală Viorica Cocioiu şi Gheorghe Parascan, deschisă în 

perioada octombrie- decembrie.  

9. Expoziţia “Bărbaţi în arta textilă românească” deschisă în perioada 

octombrie 2010- februarie 2011.  Expoziţia a fost vernisată  cu ocazia Simpozionului “ Vasile 

Pârvan” şi a fost organizată în colaborare cu UAP Bucureşti, curator fiind artistul Gh. 

Gogescu deschisă în perioada octombrie 2010- februarie 2011.  (responsabili Feodosia 

Rotaru şi  Iulian Bucur). 
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10.   Expoziţia de pictură “Anotimpuri” deschisă în perioada octombrie 2010- 

ianuarie 2011în colaborare cu membrii cercului de desen condus de profesor Carmen Moisă. 

(responsabil Iulian Bucur). 

11.  Expoziţia de caricatură “Banda de clovni” a artistului francez Jean Dobritz 
din regiunea Limousin – Franţa. Expoziţia a fost organizată în colaborare cu Salonul 
Internaţional de Umor şi Desen de Presă St. Just Le Martel şi deschisă în luna 

decembrie. (responsabili Feodosia Rotaru,  Iulian Bucur şi Andra Ciocârlan).  

 

SIMPOZIOANE 
 
- Unirea Principatelor – fundament al României moderne, Bacău, 22 ianuarie 

2010, în colaborare cu Societatea de Ştiinţe Istorice – Filiala Bacău, Colegiul „Henri Coandă” 

Bacău, Şcoala cu clasele I-VIII „Constantin Platon” Bacău, Fundaţia Cultural-Istorică „Iulian 

Antonescu” (responsabil Artimon Elena). 
- Lansarea volumului instituţiei Carpica, vol. XXXVIII, 2009 , Bacău, 11.02.2010. 
- A.D. Xenopol – 90 de la trecerea în eternitate, 25.02.2010 (responsabil 

Artimon Elena) 
- Făuritori ai României moderne: Al.I. Cuza şi V. Alecsandri, în colaborare cu 

Şcoala „Alexandru cel Bun” Bacău, 18.03.2010 (responsabil Artimon Elena) 
- 92 de la ani de la Unirea Basarabiei cu România, Bacău, 26.03.2010 

(responsabil Artimon Elena) 
- 9 Mai: Ziua Independenţei României – Ziua Europei, Bacău, 7 mai 2010, în 

colaborare Societatea de Ştiinţe Istorice, Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Iulian Antonescu” 

(responsabil Artimon Elena). 
- Episcopul Melchisedec Ştefănescu şi autocefalia bisericii ortodoxe 

române, Bacău, 11.05.2010, organizată în colaborare cu Arhiepiscopia Romanului şi 
Bacăului, Fundaţia Culturală „Melchisedec Ştefănescu”, în cadrul Zilelor “Episcop 

Melchisedec Ştefănescu”, ediţia a X-a. 
- Lansare pliant Repere culturale băcăuane, Bacău, 04.06.2010, în colaborare 

cu Asociaţia Civitas Bacoviensis (responsabil Istina Elena-Lăcrămioara). 
- Evocare personalitate Teohari Antonescu (1867-1910), organizată cu prilejul 

comemorării a 100 de ani de la moartea celui care a pus pazele învăţământului arheologic la 

Universitatea din Iaşi, organizată în colaborare cu Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” 

Giurgiu, Bacău, 11.11.2010 (responsabil Boldur Dimitrie-Ovidiu). 
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- Rolul Reginei Maria în istoria românilor (manifestare cu simpozion, proiecţie 

film şi vizitare muzeu), Bacău, 16.11.2010 (în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Bacău, 

Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Iulian Antonescu” (Artimon Elena, Ghiurcă Manuela). 
- 1 Decembrie: Ziua Marii Uniri – Ziua Naţională a României, Bacău, 

30.11.2010, în colaborare cu Asociaţia Refugiaţilor din Basarabia, Bucovina de Nord şi 

Ţinutul Herţa, Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Iulian Antonescu”, Societatea de Ştiinţe Istorice – 

Filiala Bacău, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor – Filiala Bacău, Asociaţia Civitas Bacoviensis 

Bacău (responsabil Elena Artimon). 
 
Manifestări culturale  organizate la Casa Memorială „George Bacovia „ 
 
Pe parcursul anului 2010 au fost organizate  7 colocvii şi simpozioane, în colaborare 

cu instituţii de cultură şi învăţământ din Bacău şi alte oraşe:  Colegiul „ Ştefan cel Mare” 

Bacău, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”Tecuci, Colegiul „N.V.Karpen”Bacău,Colegiul 

„H.Coandă”Bacău, Colegiul Naţional Economic Focşani, Şcoala nr.10 Bacău, Teatrul 

Municipal „Bacovia”, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău (responsabil Ioana Băitanu). 

- Colocviul „O prietenie trainică  G.Bacovia- Grigore Tabacaru”-  ianuarie 2010 

- Simpozionul „Între galben şi violet „  - februarie  

- Colocviul „Scriitori români în biblioteca virtuală”- martie  

- Simpozionul „În memoriam George Bacovia „– 53 de ani de la moarte,  mai  

- Simpozionul „George Bacovia – 129 de ani de la nastere”- septembrie   

- Simpozionul „Iarna bacoviană” - decembrie  

- În vizita la Bacovia -   decembrie  

 

PARTICIPĂRI ALE SPECIALIŞTILOR LA SESIUNI LOCALE ŞI NAŢIONALE: 
 

Istina Elena-Lăcrămioara a participat cu următoarele comunicări ştiinţifice la sesiuni locale 

şi naţionale: 

1. Participat la a XLIII-a Sesiunea Naţională de Rapoarte, organizată în acest an 

la Suceava, în perioada 28-30 mai 2010, unde am prezentat comunicarea Cercetările 
arheologice în situl cucutenian de la Fulgeriş, com. Pânceşti, jud. Bacău. Campania 
2009. 
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2. Participat la Sesiunea Naţională „Vasile Pârvan” de la Bacău, desfăşurată în 

perioada 6-7 octombrie 2010, cu lucrarea Cercetările arheologice în situl cucutenian de 
la Fulgeriş (campaniile 2003-2010). 

3. Prezentat în cadrul Evocării personalităţii lui Teohari Antonescu, organizată la 

Bacău în data 11.11.2010, cu lucrarea: Teohari Antonescu (1867-1910) – cel care a pus 
bazele învăţământului arheologic la Universitatea din Iaşi 

4. Participat la sesiunea ştiinţifică naţională de la Piatra Neamţ, desfăşurată în 

perioada 19-20 noiembrie 2010, cu lucrarea Pintadere descoperite în situl cucutenian de 
la Fulgeriş-La trei cireşi, jud. Bacău 

5. Participat la Sesiunea Naţională Ştiinţifică organizată de Complexul Muzeal 

„Bucovina” Suceava, în perioada 26-28 noiembrie 2010 cu tema: Sistemul de fortificaţie al 
aşezării cucuteniene de la Fulgeriş, jud. Bacău. 

 

Coşa Anton a prezentat în cursul anului 2010 următoarele comunicări ştiinţifice: 

1. Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, al XV-lea Congres 

Naţional de Genealogie şi Heraldică, Iaşi, 13-15.05.2010, comunicarea: Un izvor 
genealogic inedit: Liber confirmatorum. 

2. Arhivele Naţionale Covasna, Simpozionul 70 de ani de la declanşarea 

Marelui Refugiu Românesc, Sfântu Gheorghe, 25.06.2010, comunicarea: Planuri eşuate. 
Deportarea în Siberia a catolicilor din Moldova. 

3. Colocviul Naţional I.I. Russu de cercetare a sud-estului Transilvaniei, Sf. 

Gheorghe, 26.06.2010, comunicare: Noi studii monografice în cercetarea comunităţilor 
romano-catolice din Moldova. 

4. Universitatea de vară Izvoru Mureşului, ediţia a X-a, 11-15.08.2010, 

comunicare: Problematica romano-catolicilor din Moldova. Este identitatea o marfă? În 
folosul cui? 

5. Centrul european de studii Covasna-Harghita, Sfântu Gheorghe, Asociaţia 

Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş” Bacău, Colocviul „Relaţiile cu românii în 

dezbaterile Congreselor secuieşti. O paralelă istorică: 1902-2010, Bacău, 18.11.2010, 

comunicare: Identitatea asumată şi identitatea dorit impusă romano-catolicilor din 
Moldova. 
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6. Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, A XVI-a Sesiune Naţională 

de Comunicări ştiiţifice „Arhivele şi Istoria”, 19.11.2010, comunicare: Cercetarea 
monografică a comunei Nicolae Bălcescu din judeţul Bacău. 

7. Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice Românii din sud-estul 

Transilvaniei. Istorie-Cultură-Civilizaţie, Sfântu Gheorghe-Covasna, 3-4.12.2010, 

comunicarea: Pro Patria. Eroi „ceangăi” din judeţul Bacău (1916-1918). 
 

Artimon Elena a prezentat în cursul anului 2010 următoarele comunicări ştiinţifice: 

1. Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan” Bacău, Bacău, 06.10.2010. 

2. Sesiunea ştiinţifică a Arhivelor Naţionale Bacău, Bacău, 19.11.2010. 

3. Simpozionul Naţional „Bucovina File de Istorie”, Suceava, 26-27.11.2010. 

4. Participat la Şcoala nr. 10 Bacău la manifestarea Alexandru Ioan Cuza şi Unirea, 

22.01.2010. 

5. Participat la simpozionul 24 ianuarie 1859 – Unirea Moldovei cu Muntenia, 

organizat de Organizaţia de femei a PSD Bacău, 23.01.2010. 

6. Participat la Şcoala „Alexandru cel Bun” la simpozionul Făuritori ai României 
moderne: Alexandru Ioan Cuza şi Vasile Alecsandri, 18.03.2010. 

7. Participat la Arhivele Naţionale Bacău, la dezbaterea 70 de ani de la rapturile 
teritoriale din 1940, 24.06.2010. 

 

Boldur Dimitrie-Ovidiu a prezentat în cursul anului 2010 următoarele comunicări ştiinţifice: 

1. Participat la simpozionul organizat de instituţia noastră din data de 25.02.2010, 

cu tema: A.D. Xenopol – preocupări de istorie antică. 

2. Participat la Sesiunea Naţională Zilele antropologiei româneşti, ediţia a XVII-

a, organizată de Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu 

„Nicolae Lupu” şi Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” Sibiu, în perioada 10-14.06.2010, cu 

tema: „Pelincile Domnului” în Moldova centrală – între profan şi sacru. 

3. Participat la Sesiunea Naţională „Vasile Pârvan”, Bacău, 06.10.2010, cu tema: 

Biserica „Acoperământul Domnului” – un edificiu arhitectural inedit în peisajul religios 
băcăuan. 

4. Participat la simpozionul internaţional organizat sub egida Despărţământului 

Astra „Mihai Kogălniceanu” Iaşi, 11-14.11.2010, cu tema Basarabia – între diversitate 
etimologică şi reflectarea în toponimia teritoriului. 
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5. Participat la Sesiunea de comunicări Învăţământul arheologic şi cercetarea 

arheologică la Universitatea din Iaşi, organizată de Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, 

Facultatea de Istorie şi Institutul de Arheologie Iaşi, în data 13.11.2010, cu lucrarea: 

Profesorul Teohari Antonescu şi discipolii săi. 
6. Participat la sesiunea dedicată zilei de 1 decembrie, organizată de instituţia 

noastră, în data de 30.11.2010, cu tema: Sărbătoarea Zilei Naţionale a României – între 
unitate, tradiţie şi globarizare. 

 

Ghiurcă Manuela a prezentat în cursul anului 2010 următoarele comunicări ştiinţifice: 

1. Participat la manifestarea organizată de instituţia noastră, cu ocazia Zilelor 

Europene ale Patrimoniului, la Buhuşi, în data 18.09.2010, cu tema: Fabrica de postav 
Buhuşi. 

2. Participat la Sesiunea Naţională „Vasile Pârvan” Bacău, 06-07.10.2010, cu tema: 

La dame à la licorne. 

3. Participat la Simpozionul Naţional Acta Moldaviae Meridionalis, organizat de 

Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, în perioada 19-20.11.2010, cu tema: Biografia 
creştină – noul model al omului îndumnezeit. 

- Ciocârlan Andra-Iuliana a prezentat în cursul anului 2010 următoarea 

comunicare ştiinţifică: 

Participat la Sesiunea Naţională „Vasile Pârvan” Bacău, 06-07.10.2010, cu tema: 

Problematica restaurării unui document de început de secol XX. 

 

Iulian Bucur a prezentat în cursul anului 2010 următoarele  comunicari ştiinţifice: 

1. Biserica de lemn din Faraoani, Bacău, Bacău, Simpozionul Naţional „ V. 

Pârvan”. 06-07.10.2010 

 2. Biserici catolice de lemn din judeţul Bacău, Vaslui, Sesiunea Naţională de 

Comunicări Ştiinţifice” Acta Moldavie Meridionalis”, 19-20 noiembrie 2010. 

 - Feodosia Rotaru a prezentat în cursul anului 2010 următoarele  comunicari 

ştiinţifice: 

1. Ceramica populară din judeţul Bacău intre trecut şi viitor, Sibiu, Sesiunea 

Ştiinţe, Tehnologii şi Arte Tradiţionale. 13-16 octombrie 2010. 

2. Târguri de meşteri populari din judeţul Bacău, Vaslui, Sesiunea  Naţională de 

Comunicări Ştiinţifice „ Acta Moldavie Meridionalis”, 19-20 noiembrie 2010.  
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Marius Alexandru Istina a prezentat în cursul anului 2010 următoarele  comunicari 

ştiinţifice: 

1. 24 ianuarie. Unirea Principatelor – dimensiuni europene (la Colegiul 

National „Vasile Alecsandri” Bacău” – 22 ianuarie);  

2.  92 de ani de la Unirea Basarabiei cu România (la Colegiul „Henri Coandă” 

Bacău – 3 aprilie. 

3. realizarea unor activităţi didactice cu instituţii de învăţământ din Bacău 

(Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” – activitate dedicată Unirii Principatelor; Colegiul „Henri 

Coandă” – activitate dedicată Basarabiei; Grădiniţa „Lizuca” şi Grădiniţa „Agricola” – 

activitate dedicată zilei de  9 Mai) 

4.  92 de ani de la Unirea Basarabiei cu România (26 martie) 

5. Episcopul Melchisedec Ştefănescu şi Autocefalia Bisericii Ortodoxe 
Române (11 mai) 

6. Buhuşiul de altă dată (18 septembrie), Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan” 

etc. 

7. participare la sărbătorirea a 600 de ani de la atestarea comunei Caşin. 

8. Participare la Simpozionul Bucovina – file de istorie, organizat de Complexul 

Muzeal „Bucovina” Suceava (26-28 noiembrie) 

 
PUBLICAŢII 

 
În anul 2010 instituţia noastră a tipărit volumul de studii şi comunicări “Carpica” nr. 

XXXIX. Lansarea volumului se va face la inceputul anului 2011. 

Monografii: 
- Anton Coşa, Monografia comunei Oituz, Oneşti, Editura Magic Print, 2010. 

- Anton Coşa, Monografia comunei Nicolae Bălcescu, Bacău, Editura Babel, 

2010. 

 

Studii, articole publicate: 
 
Marius Alexandru Istina şi Bucur Petru Iulian au publicat articolul Donaţia Nicolae 
Manolachi, în Carpica, XXXIX, Bacău, 2010 
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Istina Elena-Lăcrămioara a publicat în cursul anului 2010 următoarele articole: 

1. Fulgeriş, com. Pânceşti, jud. Bacău, Punct: Dealul Fulgeriş/ La 3 cireşi, în 

Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009, Suceava, 2010, nr. 123. 

2. Pintadere descoperite în situl cucutenian de la Fulgeriş, jud. Bacău, în 

Mememoriae Antiquitatis, vol. XXV-XXVI (2008-2009), Piatra Neamţ, 2010, p. 171-179. 

- Coşa Anton a publicat în cursul anului 2010 următoarele studii: 

1. Oituz – 600. Istoria unei localităţi erou, în Acta Bacoviensia, nr. 5, Bacău, 2010, 

p. 7-28. 

2. Evoluţia istorică a satelor din comuna Nicolae Bălcescu (judeţul Bacău), în 

Carpica, XXXIX, Bacău, 2010, p. 256-279. 

3. Omagiul profesorului Ion H. Ciubotaru la împlinirea vârstei de 70 de ani, în 

Buletin Istoric, nr. 11, Iaşi, Editura „Presa Bună”, 2010 (sub tipar). 

 

Artimon Elena a publicat în cursul anului 2010 următoarele studii: 

1. Sigilii din secolele XIX-XX păstrate în colecţiile Arhivelor Naţionale Bacău şi 
Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, în Acta Bacoviensia, vol. V, Editura 

Magic Print, Oneşti, 2010 (în colaborare). 

2. Virgil Madgearu – 70 de ani de la trecerea în eternitate (medalion), în Buletin 

Ştiinţific – S.I.R.A.R. – Bacău, nr. VII, Editura Magic Print, Oneşti, 2010. 

 

Note, recenzii, varia 
 

1. Boldur Dimitrie-Ovidiu, Protopopiatul ortodox Bacău în documente inedite de 
arhivă, în Carpica, XXXIX, Bacău, 2010. 

2. Boldur Dimitrie-Ovidiu, Un fond arhivistic mai puţin cunoscut, în Carpica, XXXIX, 

Bacău, 2010. 

3. Anton Coşa, Monografia comunei Oituz. Rezumat, în Bacăul Eroic. Revistă de 

cultură, educaţie patriotică şi de cinstire a eroilor, an I, nr. 1, Bacău, 2010, p. 10-11. 

     4. Bărbieru Marina-Mihaela, The Christian Mission on the Romanian Territory 

during the First Centuries of the Church (1600 years since the Falling Asleep in the 

Lord of Saint Theotim I of Tomis), Constanţa Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2009, 262 

p., în Zargidava. Revistă de istorie, Bacău, 2010, p. 185-186. 

      5.  Mihaela Amalanci a publicat două recenzii în Carpica, XXXIX/ 2010  
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PROIECTE EDUCAŢIONALE 
 

- 24 ianuarie 1859. Unirea Moldovei cu Ţara Românească, realizată la 

Grădiniţa „Lizuca” Bacău, în data de 21.01.2010 (responsabili Ghiurcă Manuela, Bărbieru 

Marina-Mihaela, Ciocârlan Andra-Iuliana). 

- Cei mici în Europa, realizată la Şcoala „Alexandru Şafran” Bacău, în data de 

10.05.2010 (responsabili Bărbieru Marina-Mihaela, Ciocârlan Andra-Iuliana). 

- Proiecţie film în luna noiembrie 2010 Regina Maria. Rolul acesteia în istoria 
României, la muzeu şi în instituţii de învăţământ băcăuane (responsabili Ghiurcă Manuela, 

Ciocârlan Andra-Iuliana). 

- Simpozion Eu în satul meu de azi, la Şcoala cu clasele I-VIII Galbeni, în data 

de 16.02.2010 (responsabil Coşa Anton, care a participat cu lucrarea: Prima menţiune 
documentară a satului Galbeni). 

- Satul din inima mea şi şcoala şi şcoala din inima satului, derulat în 

perioada februarie 2010-ianuarie 2011, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al judeţului 

Bacău, SAM Nicolae Bălcescu, Şcoala cu clasele I-VIII Galbeni  

- De la unirea Principatelor Române la drumul spre Uniunea Europeană, în 

colaborare cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău, Şcoala cu clasele I-VIII Somuşca, 

com. Cleja, derulat în perioada noiembrie 2010-mai 2011. 

- Atelierele pedagogice organizate de secţia de etnografie au fost realizate în 

colaborare cu şcoli  şi grădiniţe din municipiul şi judeţul Bacău. Ele s-au  desfăşurat la sediul 

instituţiei sau la sediul unităţilor şcolare (responsabil Ludmila Enescu): 

„ Legendele mărţişorului” , februarie- martie 2010 , în colaborare cu 12 şcoli. 

„ De la firul de lână la covoraş”, martie- aprilie 2010, în colabotate cu 3 şcoli.  

 „ Împletituri din nuiele”, martie 2010, în colaborare cu 15 şcoli. 

 „ Mâini îndemânatice”, noiembrie 2010, Grădiniţa „ Lizuca”. 

 „ Măşti tradiţionale” , decembrie 2010, Gradiniţa „ Lizuca”, Gradiniţa nr.33, Şcoala „ 

Mihai Dragan”.  
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POPULARIZARE MEDIA 
 
- Şefii de secţie şi muzeografii au participat la mai multe emisiuni realizate de 

postul local TV Bacău în vederea popularizării activităţii instituţiei (ex. Simpozionul Naţional 

„Vasile Pârvan”) şi a patrimoniului deţinut, precum şi a patrimoniului imobil de pe raza 

municipiului Bacău; realizator Tv Bacău Calistrat Costin – emisiunea Vorbe. 

- Şefii de secţie au dat relaţii la mass-media locală şi naţională cu privire la 

manifestările organizate în cadrul secţiei (Deşteptarea, Ziarul de Bacău, Adevărul, Adevărul 

de seară, TV Bacău, 1 TV Bacău, Euro Tv Bacău, Radio KissFm, Radio Iaşi). 

 

5. CONSERVARE-RESTAURARE 
 
Conservare şi gestionare de patrimoniu la secţia de istorie. Responsabilii gestiuni 

de colecţie a patrimoniului secţiei sunt: Panaitescu Virgil şi Focşa Iuliana. Aceştia au 

desfăşurat următoarele activităţi: 
1. Continuarea amenajării depozitului pentru amplasarea pieselor noi intrate în 

patrimoniu; 

2. Inventarierea pieselor intrate în cursul anului în patrimoniul secţiei; 

3. Observarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor de microclimat; 

4. Întreţinerea curăţeniei (zilnic, săptămânal); 

5. Întocmirea de  fişe de conservare; 

6. Asigurare predare/ primire a pieselor din gestiune în vederea realizării de expoziţii 

temporare în instituţie sau în colaborare cu alte instituţii similare, analize, cercetare, 

fotografiere, desenare etc. 

 

6. TABEL CU VIZITATORII EXPOZIŢIILOR ORGANIZATE LA COMPLEXUL 
MUZEAL “IULIAN ANTONESCU” BACĂU: 

 

 Istorie Etnografie Artă Total 

Grup 2385 5486 768 8639

Individual 290 307 420 1017

Gratuit 4117 1824 992 6933

Total 6792 7617 2180 16589
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COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII “ION BORCEA” 
 

Prezentul raport este raportul anual de activitate pentru anul 2010, parte a contractului 

de management încheiat în baza Proiectului de management fundamentat pentru perioada 

2007 – 2011. 

Activităţile enumerate în prezentul raport reprezintă activitatea desfăşurată de 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” în anul 2010, prin secţiile sale Muzeul de 

Ştiinţele Naturii, Vivariul Bacău, Observatorul Astronomic „Victor Anestin” şi Casa Memorială 

„Ion Borcea” din comuna Racova judeţul Bacău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectele educaţionale au fost realizate în şcoli din judeţul Bacău, în baza protocolului 

de colaborare semnat cu Inspectoratul Şcolar Bacău, şi a protocoalelor de colaborare cu 

unităţile şcolare.  

Anul 2010, a fost al treilea în care an în care Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 

„Ion Borcea” a fost prezent în unităţi şcolare din Bacău, pe lângă proiecte expoziţionale prin 

expoziţii itinerante.  

STRUCTURA  

 
Casa Memorială „Ion Borcea” Racova 

 

Secţiile 
Complexului Muzeal de 

Ştiinţele Naturii 

Muzeul de Ştiinţele 
Naturii 

Observatorul 
Astronomic „Victor 

Anestin” 

Vivariul
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RAPORTULUI DE ACTIVITATE 
I) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în 

raport cu sistemul instituţional existent 
     

1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi 
comunităţi - tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună cu 
acestea; 

Pe plan local proiectele propuse şi finalizate în anul 2010, s-au realizat în colaborare 

cu:      

- Universitatea Bacău – parteneriat direct cu departamentul de Biologie a Facultăţii de 

Litere; 

‐ Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic, instituţii partenere 

intermediare în concretizarea proiectelor cultural - educaţionale desfăşurate în unităţi şcolare 

ale judeţului Bacău, proiecte enumerate în tabelul următor; 

‐ Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, centrul rezidenţial H. 

Coandă; 

‐ Asociatia Zibo Help - SatuMare. 

Proiecte cultural - educaţionale şi prezentări multimedia desfăşurate în anul 

2010. 

nr. 
crt 

Acţiuni /prezentări 
multimedia 

Data Locul de desfăşurare a  acţiunii-
Echipa de proiect 

1. „Apa – prieten şi 
duşman” 

01.03.2009 
-

15.06.2010

Şcoala Chetriş -Tamaşi 
Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău 

2. „Natura şi darurile sale” 01.03.2009 
-

15.06.2010

Şc .I. S. Sturza – Săuceşti 
Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău 
(Zaharia,Tudor A,Tofan F.) 

3. „Terra –Planeta albastră”  16.11.2009 
-

15.06.2010

Şcoala Miron Costin, Şcoala Specială 
Bacău 
Vivariu şi Observator 

4. „Impreună este mai uşor” 01.12.2010 
-

15.06.2014

Grădiniţa ”Crai nou”, Şcoala M. 
Sadoveanu Şcoala G. M. Cancicov - 
Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău 

5. „Eco-grădiniţa” 03.12.2010 
- 03.12 
2012 

Gradinita Spiru Haret - Muzeul de 
Ştiinţele Naturii Bacău 

6. „Un mediu curat pentru  
o viata sănatoasa” 

01.10.2010 
-

Şcoala Solont – Muzeul de Ştiinţele 
Naturii Bacău 
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31.08.2011
7. „Educatia prin 

astronomie” 
22-29 

.11.2010 
 

Şcoala”I. Creangă” Bacău, Observator, 
Velea M. 

8. „Săptămâna familiei - 
săptamâna fără TV” 

22-
28.11.2010

ŞcoalaI.Luca” Bc., Asociatia Zibo Help –
SatuMare, Muzeul de Ştiinţele Naturii 
Bacău 

9. Pamântul - Planeta vie 15.10.2010  
-

15.06.2011

Centrul Şcoală de educaţie incluzivă nr.1 
Bacău, Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău 

10. „Spiritualitate şi credinţă” 10.10.2009 
- 

05.06.2010

ŞcoalaAlecu Russo Bacău, Şcoala 
N.Iorga, Liceul de artă, Muzeul de 
Ştiinţele Naturii Bacău 

11. Dobândirea de cunostinte 
noi de astronomie 

28.05.2010 Şcoala Al. Piru - Margineni 
Observator  - Velea M. 

12. Saturn-misiunea Cassini - 
Huygens 

19.04.2010 Colegiul V. Alecsandri, Observator 

13. - Mediul şi energia  
- Ziua Mediului 
- Ziua mondială a 
habitatelor 
- Ziua zonelor urbane 

05.05.2010
05.06.2010
01.10.2010
08.09.2010

Colegiul I. Ghica 
Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău – 
Zaharia L, Tudor A, Tofan F. 

14. „Impreună pentru un 
mediu mai bun” 

27.03.2010 Şcoala M. Sadoveanu, S.A.M.N. 
Balcescu 
Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău 

15. Ziua Pamântului  27.04.2010 ŞcoalaBarati - Muzeul de Ştiinţele Naturii 
Bacău 

16. Actiuni dedicate  
evenimentelor din 
Calendarul ecologic 

2010 Directia gen.de asistenta sociala si 
protectia copilului - Centrul rezidenţial H. 
Coanda - BC, Vivariu - Jigău O, 
Paraschiv D, Burghelea C,) 

17. Acţiuni dedicate 
evenimentelor din 
Calendarul ecologic 

01.04 2010 Şcoala generală Bijghir – Vivariu - Jigău 
O, Paraschiv D, Burhelea C. 

18. Acţiuni dedicate 
evenimentelor din 
Calendarul ecologic 

2009 -2010 ŞcoalaE. Racoviţă – Onesti 
– Vivariu - Jigău O, Paraschiv D, 
Burhelea C. 

19. Calul in literatura 
Magia semintelor 

2010 Şcoala N. Enea - Bc. 
– Vivariu - Jigău O, Paraschiv D, 
Burhelea C. 

20. Acţiuni dedicate 
evenimentelor din 
Calendarul ecologic 

2010 S.C.Mirtis - S.R.L.- Grădiniţa „Sweet 
Dreams” -  Muzeul de Ştiinţele Naturii 
Bacău 

 

Proiecte cultural - educaţionale ocazionate de evenimente din calendarul 

ecologic, desfăşurate în anul 2010. 

PROIECTE  CULTURAL - EDUCATIONALE                                
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1. Ziua păsărilor Vivariu 01 aprilie 

2. Luna Pădurii Unităţi şcolare, Muzeul 

de Ştiinţele Naturii, 

Vivariu 

15 martie - 15 

aprilie 

3. Ziua Pamântului Unităţi şcolare 22 Aprilie 

4. Ziua Păsărilor şi a Arborilor Vivariu 10 Mai 

5. Ziua Mediului Unităţi şcolare 05 iunie 

6. Ziua Mondială a Habitatului Unităţi şcolare 01 octombrie 

7. Ziua Mondială a Animalelor Unităţi şcolare 04 octombrie 

 2. Participare în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, participant 
etc.) la programe/proiecte europene/internaţionale; 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Iniţiator Locaţia Data 

1. „Noaptea Muzeelor” –  

„Cerul Bacăului”- 

observaţii astronomice 

în aer liber. 

Ministerul Culturii, 

Franţa 

Observatorul 

Astronomic „Victor 

Anestin” 

- 15-

16 mai 

2010 

 

2. „Anul 2010 – Anul 
biodiversităţii” 

Organizaţia Naţiunilor 

Unite 

Muzeul de Ştiinţele 

Naturii 

2010 

3. Sesiunea ştiinţifică 
internaţională 

„Muzeul şi cercetarea 
ştiinţifică” 

Muzeul Olteniei 

Craiova Craiova 

Muzeul Olteniei 

Craiova Craiova 

15-

19.09.2010

 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” anual, începând din anul 2007, a 

fost implicat (în calitate de organizator local) în manifestarea internaţională „Noaptea 
Muzeelor” – proiect iniţiat de Ministerul Culturii din Franţa.  

Prin proiectele desfăşurate sub egida: „Anul 2010 – Anul biodiversităţii”, instituţia  şi-a 

sincronizat unele manifestări cu cele similare organizate în ţară şi străinătate, iar toate 

proiectele desfăşurate în acest an, s-au desfăşurat sub acest generic.  

http://www.apmar.ro/html/comunicat Ziua Pamintului.pdf


 

 135

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2010 

 

                     

 
1.  Afişe ale secţiilor pentru 

expoziţii de bază, temporare, 

itinerante 

Expoziţii temporare 

- „Strategii de supravieţuire în lumea 

insectelor” 

- „Umbra pădurii” 
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2.  Prezentări multimedia 

- istoric al muzeului 
Pt. touchscreen 
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2. Internet – prezentări importante (cuprinzătoare) 

Nr. 

crt. 

Modalitatea 

de publicitate 

Exemple 

1.  Site-ul oficial 
al muzeului 

http://www.adslexpress.ro/muzstnat/index.htm

2.  Site-ul oficial 
al Consiliului 
Judeţean Bacău 

http://www.csjbacau.ro 

 

3.  museum.com www.museum.com 

4.  Site 
DinBacău.ro 

www.dinBacău.ro 

5.  Turist www.turism.agendaBacău.ro 

6.  ElinaaGroup 
Travel and 
business 

http://elinaagroup.eu/travel_business/ 

index.php?route=product/category&path=56 

7.  Judeţul 
Bacău 

http://www.judetulBacău.ro 

 
3. Apariţii în publicaţii centrale 
Pagini Aurii (2010) adresă, contact, program vizitare; 

- 37 articole presă scrisă 

- 19 transmisiuni televizate 

- 8 transmisiuni radio 

Vernisări de expoziţii: 
- 7 vernisări expoziţii temporare; 

- 5 vernisări expoziţii itinerante; 

Apariţii în presa de specialitate; 
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău a fost prezent prin peste 30 

articolele şi reportaje, atât în presa de specialitate revista Nopţi şi Zile, Revista Ateneu cât şi 

în presa locală şi centrală.  

 
 
 

http://www.adslexpress.ro/muzstnat/index.htm
http://www.csjbacau.ro/
http://www.museum.com/
http://www.dinbacau.ro/
http://www.turism.agendabacau.ro/
http://elinaagroup.eu/travel_business/
http://www.judetulbacau.ro/
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Analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate; 
 

Realizarea acestor proiecte, cultural – expoziţionale şi educaţionale, precum şi 

strategia de marketing cultural pusă în practică prin acţiuni de popularizare a expoziţiilor şi 

manifestărilor organizate de instituţie, în anul 2010, s-au concretizat în faptul că, un număr 

de 18822 vizitatori (tabelul următor) au trecut pragul celor 4 secţii ale Complexului Muzeal de 

Ştiinţele Naturii. 

Numărul de vizitatori ai Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, pe 

secţii, pentru anul 2010, comparativ cu vizitatorii din anul 2009. 

grup individual Total Nr. 
crt. 

Număr 

vizitatori 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 

1. cu 
plată 

19969 11715 1596 2370 21565 14085 

2. fără 
plată 

1637 4727 25 10 1662 4737 

TOTAL 21606 16442 1621 2380 23227 18822 

Muzeul de Ştiinţele Naturii 

1. cu 

plată 

7874 3467 264 612 8138 6179 

2. fără 

plată 

400 2100 0 0 400 0 

TOTAL   8538 6179 

Vivariul 

1. cu 

plată 

5949 4602 1136 1053 7085 5655 

2. fără 

plată 

300 1120 25 10 325 1130 

TOTAL   7410 6785 

Observatorul Astronomic 

1. cu 

plată 

6111 3492 186 643 6297 4135 
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2. fără 

plată 

937 1350 0 0 937 1350 

TOTAL   7234 5485 

Casa Memorială „Ion Borcea” Racova 

1. cu 

plată 

35 154 10 62 45 216 

2. fără 

plată 

0 157 0 0 0 157 

TOTAL   45 373 

8538

7410

7234

45

6179

6785

5485

373

0

5000

10000

15000

20000

25000

2009 2010

Casa Memorială ʺIon Borceaʺ

Observatorul Astronomic

Vivariul

Muzeul de Ştiințele Naturii

 
estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari; 
2009 – Grupuri ţintă: Publicul larg: 25%; Preşcolari: 10%; Învăţământ primar, 

gimnazial şi liceal: 60%; Specialişti: 5%; Local: 93%; Naţional: 4%; Internaţional: 3% 
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25%

10%
60%

5%

Publicul larg
Preşcolari
Învăţământul primar, gimnazial, liceal
Specialişti

  

93%

4% 3%

Local Naţional Internaţional

 
2010 – Grupuri ţintă: Publicul larg: 20%; Preşcolari: 8%; Învăţământ primar, 

gimnazial şi liceal: 65%; Specialişti: 7%; Local: 94%; Naţional: 4%; Internaţional: 2%. 

      

20%

8%

65%

7%

Publicul larg
Preşcolari
Învăţământul primar, gimnazial, liceal
Specialişti

94%

4% 2%

Local Naţional Internaţional

 
 
 

 îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, 
reparaţii, reabilitări, după caz. 

În vara anului 2010 au fost reparate cele două cupole ale clădirii în care se află Muzeul 

de Ştiinţele Naturii. Prima dintre acestea este la nivelul 9 al turnului corpului A, şi au fost 

înlocuite în totalitate plăcile de plexic şi hidroizolată pentru a elimina posibilitatea infiltrării 

apei care înainte de  reparaţii se infiltra până la etajul 6 al clădirii. Cea de-a doua cupolă, cea 

care acoperă sera, a necesitat doar o reîmprospătare a substanţelor de hidroizolare. 
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O altă intervenţie a fost aceea la faţada corpului B, în spatele clădirii, în imediata 

apropiere a corpului C. Fondurile insuficiente ne-au permis reparaţii pe o suprafaţă redusă, 

repararea faţadei urmând a fi continuată în anul 2011. 

 
II) Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei  

    1. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei; 

r. 

crt. 

Denumirea activităţi Locul de 
susţinere 

Ver
nisaj 

 
A. EXPOZIŢII 

„Astronomia în sprijinul cunoaşterii” Observatorul 

Astronomic 

31.03.20

10 

„Umbra pădurii” –  fotoexpoziţie Muzeul de Şt. Naturii 18.05.20

10 

„Curiozităţi din lumea vegetală”- expoziţie 
temporară 

Vivariu 22.10.20

10 

„Lumea ciupercilor” - fotoexpoziţie Vivariu 22.10.20

10 

„Lumea insectelor”  - fotoexpoziţie Muzeul de Şt. Naturii 10.11.20

10 

„Strategii de supravieţuire în lumea 
insectelor” 

Muzeul de Şt. Naturii 10.11.20

10 

„Noutăti în astronomie”  expozitie 
temporară 

Observatorul 

Astronomic 

12.11.20

10 

„Expo reptile exotice vii”- expoziţie 
itinerantă 

Vivariu 15.11.20

10 

„Comoara din farfurie” – expoziţie 
itinerantă 

Muzeul de Şt. Naturii 20.12.20

10 

„Poluarea încotro” - expoziţie itinerantă Unităţi şcolare din 

Bacău 

2010 

Amfibieni şi reptile - cunoaştere şi 
protecţie - expoziţie itinerantă 

Unităţi şcolare din 

Bacău 

2010 

Lumea animalelor de lângă noi - expoziţie 
itinerantă 

Unităţi şcolare din 

Bacău 

2010 
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B. Manifestări complexe 

NOAPTEA MUZEELOR -  „Cerul Bacăului”- 

observaţii astronomice în aer liber  

Observatorul 

Astronomic  

„V. Anestin” 

17.05.2010 

ZIUA MUZEELOR – activităţi interactive cu 
publicul 

Complexul Muzeal 

de Ştiinţele Naturii 

„Ion Borcea” 

18.05.2010 

„BIOLOGIA ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ 
EDIŢIA A-VIII-A – Ecologia şi protecţia 
ecosistemelor  - simpozion cu participare 

internaţională 

Universitatea Bacău 18-

20.11.2010 

C. TIPĂRITURI    

1. Harta Cerului Editura  

„Ion Borcea” 

octombrie 

 

2. 

Revista Ştiinţifică – STUDII ŞI COMUNICĂRI 
vol. XXIII 

Editura  

„Ion Borcea” 

decembrie 

     

2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în 
proximitate: judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.); 

r. 
Crt. 

Proiect Data Locaţia 

1. Educatia prin astronomie  
„Universul” 

21.01.2010 Col Gh.Vranceanu - 

Observator (Velea M) 

2. Lumea nevăzută dintr-o picătură 
de apă - prezentare multimedia 

22.02.2010 Colegiul Economic „I. Ghica” 

3. Lumea nevăzută dintr-o picatură 
de apă - prezentare multimedia 

03.03.2010 Colegiul Economic „I. Ghica” 

4. Biologia şi poluarea solului 04.03.2010 Colegiul de Ecologie „Gr. 

Antipa” 

5. Lumea nevăzută dintr-o picatură 
de apă - prezentare multimedia 

05.03.2010 Colegiul Economic „I. Ghica” 

6. Biologia şi poluarea solului - 11.03.2010 Colegiul de Ecologie şi 
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prezentare multimedia Protecţia Mediului  „Gr. Antipa”

7. Biologia şi poluarea solului - 
prezentare multimedia 

18.03.2010 Colegiul de Ecologie şi 

Protecţia Mediului  „Gr. Antipa”

8. Pădurea ,o comoară vie - 
prezentare multimedia 

31.03.2010 Şcoala nr.10 Bacău 

9. Ziua  pământului - prezentare 
multimedia 

22 .04.2010 Şcoala nr.10 Bacău 

10. Biologia, ecologia şi  poluarea 
solului - prezentare multimedia 

28. 04.2010 Colegiul de Ecologie şi 

Protecţia Mediului  „Gr. Antipa”

11. Ziua Pământului - prezentare 
multimedia 

27.04.2010 Şcoala generală - Baraţi 

12. „Fii ECO” – luna Pădurii – 15.03.- 

15.04.2010 

Scoala cu clasele I-VIII „Spiru 

Haret” 

13. „Pădurea – Quo Vadis” 15.04.2010 Colegiul Economic „I. Ghica” 

14. Curiozităţi din lumea vie - 
prezentare multimedia 

03.05.2010 Colegiul Ştefan cel Mare 

15. Biologia,ecologia şi poluarea 
solului - prezentare multimedia 

12.05.2010 Colegiul de Ecologie şi 

Protecţia Mediului  „Gr. Antipa”

16. Ziua Muzeelor - prezentare 
multimedia 

18.05.2010 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

Bacău 

17. Pădurea - o comoara vie - 
prezentare multimedia 

21.05.2010 Muzeul de Ştiinţele Naturii 

Bacău 

18. Poluarea incotro? - prezentare 
multimedia  

25 - 

27.05.2010 

Şcoala Chetriş - Bacău 

19. Biologia, ecologia şi poluarea 
solului - prezentare multimedia 

22.06.2010 Colegiul de Ecologie şi 

Protecţia Mediului  „Gr. Antipa”

20. Biologia şi ecologia solului - 
prezentare multimedia 

24.06.2010 Colegiul de Ecologie şi 

Protecţia Mediului  „Gr. Antipa”

 
La finalul anului 2010, patrimoniul muzeal a fost îmbogăţit prin introducerea în 

colecţiile instituţiei, a unui număr de 2094 piese, numărul total de piese fiind de 230.424.  

În anul 2010, a continuat informatizarea colecţiilor muzeului, a bazei de date ce include 

azi cele 230.424 piese din colecţiile noastre, inclusiv cele 24219 volume de cărţi de 
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specialitate şi publicaţii româneşti şi internaţionale. Avem dezvoltat un sistem care permite 

introducerea în baza de date a pieselor care sunt introduse în inventarul instituţiei.  
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FILARMONICA “MIHAIL JORA” 
 
Activitatea institutiei in anul 2010 s-a desfasurat pe acelasi traseu ascendent al ultimilor ani 

propunand publicului  din Bacau  activitati diverse si de tinuta pe  intregul sau parcurs . 

Beneficiind de o pozitie favorabila dezvoltarii unei vieti culturale, muzicale , prin apropierea de  

Tescani, Roman, Onesti, Moinesti, locuri ce ne trimit automat la piloni ai culturii nationale si 

universale ca George Enescu, Sergiu Celibidache, Roman Vlad, Tristan Tzara, Filarmonica „Mihail 

Jora” din Bacau a mentinut in proiectele sale anuale colaborarea cu institutiile culturale care 

gestioneaza activitatea Centrului Rossetti-Tescanu, a Bibliotecii din Onesti si  a Fundatiei „Carmen 

Saeculare” Piatra Neamt . 

Aceasta colaborare s-a materializat in primul rand prin continuarea proiectelor existente , de 

mare traditie precum Festivalul „Enescu-Orfeul  Moldav” ajuns la cea de a XXXVI a editie , a stagiunii 

de concerte si recitaluri de la Biblioteca municipala din Onesti , intr-un parteneriat ce cuprinde 

Academia de muzica din Cluj si Facultatea de muzica din Piatra Neamt, Vacantele muzicale de la 

Piatra Neamt , dar si prin proiecte noi , precum cursurile internationale de dirijat inglobate Festivalului 

„Enescu -Orfeul Moldav” ajunse la editia a II a, sub indrumarea lui  Konrad von Abel-Germania , unul 

din ultimii asistenti ai lui Sergiu Celibidache. 

 „Zilele muzicii contemporane” festival cu participare internationala ajuns la editia nr XXIV este 

de departe cea mai importanta manifestare organizata de Filarmonica sub patronajul Consiliului 

Judetean, fiind prima de acest fel din Romania si una din cele mai importante din lume, un vector de 

imagine ce asigura mentinerea Bacaului in avangarda muzicii contemporane. 

Participarea orchestrei la concursurile internationale de pian, vioara (Cantu si Varallo) ajunse 

in acest an la editia XX , la Festivalul de la Alba(editia VI) Concursul de pian „Compositores 

d'Espagna” de la Madrid , Festivalul international de la Porto, sunt deja prezente firesti  ale Bacaului, 

ca oras al Romaniei reprezentat de orchestra simfonica sub conducerea Maestrului Ovidiu Balan pe 

scenele lumii , o marca ce garanteaza succesul indiferent in ce context ar fi implicata. 

Anul 2010 s-a incheiat in cel mai fericit mod posibil pentru Filarmonica din Bacau prin cele 

doua turnee de concerte din China  si Italia  un exemplu cat se poate de concludent a ceea ce 

inseamna unirea fortelor a doi parteneri in realizarea unui proiect de prestigiu. Turneul din China  a 

insemnata continuarea proiectului comun cu  Associazione „Abruzzo Musica”  prin care  s-a format o 

orchestra de romani(40 ) din  7 filarmonicii din tara (Bacau, Iasi, Botosani, Craiova, Ploiesti, Arad 

Rm.Valcea, Constanta, )si italieni(20) intr-un efort  unit de a promova latinitatea si  spiritul creator al 

celor doua popoare in afara Europei. Maestrul Ovidiu Balan a dirijat toate concertele (17)  acestui 

turneu inedit purtand mesajul artei interpretative romanesti si numele Bacaului in zone in care arta 

romaneasca in general patrunde mult mai greu. 
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Turneul din Italia a continuat traditia concertelor de anul nou sustinute de orchestra noastra  in 

centre muzicale importante cum ar fi Genova, Milano, Gorizia, Modena etc. 

Activitatea institutiei este prezentata si in reviste de specialitate precum Muzica, Credidam 

etc. 

O idee care s-a dovedit benefica , materializata in ultimii ani a fost atragerea elevilor de la 

clasele IX - XII spre sala de concert prin facilitarea prezentei la toate recitalurile si concertele stagiunii 

in urma achizitionarii unui singur bilet in valoare de 10 Ron 

Concerte,  recitaluri, spectacole de teatru, de divertisment, simpozioane,    festivitati de 

premiere,  lansari de carte, promovare de produse, expozitii in holul Ateneului, toate recheama un 

spatiu al echilibrului estetic.. 

In cadrul stagiunii , in care sunt prezenti artisti valorosi din tara si strainatate, cu programe 

definite cu destula anticipatie, ce asigura publicului calitatea si diversitatea necesara , iar orchestrei 

motivatia permanentei autoperfectionarii prin studiu , si-au facut loc treptat dar sigur initiative care in 

timp au devenit constante ale activitatii noastre; 

− promovarea tinerilor interpreti bacauani prin organizarea unor concerte dedicate 

special lor in care cele mai bune elemente fac primii pasi in colaborarea cu o orchestra profesionista. 

− promovarea artistilor instrumentisti din cadrul orchestrei din Bacau prin programarea 

lor in recitaluri si concerte cu orchestra pe durata intregii stagiuni. Nu mai putin de 35 de intrumentisti  

s-au pregatit cu seriozitate si au facut performanta in fata colegilor si a publicului bacauan in anul 

2010. Concerte de divertisment in Judet si in judetele limitrofe (Neamt, Suceava) in colaborare cu 

corul „Armonia” si cu Tudor Gheorghe. 

− Spectacole de caritate in colaborare cu Rotary si Lions Club Bacau in fiecare sfarsit de 

an 

− Promovarea miscarii corale prin colaborarea si facilitarea prezentei pe scena Ateneu a 

corurilor „Animosi”, „Armonia” „Ateneu” , „Balada” , „Sens” , in programe vocal-simfonice si a cappela. 

− Inregistrari pentru  radio si case discografice din Europa cu lucrari in prima auditie de  

compozitori romani si straini menite sa promoveze atat nivelul profesional al orchestrei cat si 

valentele scolii interpretative romanesti .                                                                      

Filarmonica din Bacau a reusit in ultimii ani sa uneasca prin muzica diferitele culte din 

Romania, colaborand intr-un mod echilibrat  si de inalt profesionalism cu; 

a) comunitatea catolica din Bacau si Roman prin concertele organizate la Catedrala din piata 

Florescu si prin participarea la festivalul de muzica sacra organizat de Institutul catolic din Roman 

b) cultul adventist prin sustinerea in comun  a unor programe artistice atat in Bacau cat si in 

Judetul Neamt 

c) comunitatea ortodoxa majoritara in Judet prin manifestari organizate in colaborare la sala 

„Ateneu„ din Bacau. 
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SERVICIUL PUBLIC PENTRU PROTECTIA PLANTELOR 
 
Serviciul Public de Protectia Plantelor Bacau s-a infiintat in baza prevederilor 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.71/1999 prin  Hotararea Consiliului 

Judetean Bacau nr.73/1999 si si-a continuat activitatea in baza prevederilor Hotararii 

Consiliului Judetean Bacau nr. 82/27.06.2007. 

 

Serviciul Public de Protectia Plantelor  a functionat si functioneaza, ca serviciu public 

de interes judetean, cu personalitate juridica sub autoritatea Consiliului Judetean Bacau. 

Obiectul de activitate al serviciului cuprinde : 

a) combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor la toate culturile  pentru toti 

producatorii agricoli; 

b) tratamentul chimic al semintelor destinate insamantarii; 

c) dezinfectia, dezinsectia si deratizarea depozitelor de cereale si a altor incinte; 

d) dezinfectia materialului saditor si de plantare; 

e) aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea si comercializarea 

acestora; 

f) alte activitati specifice. 

In cursul  anului 2010 activitatea serviciului s-a desfasurat pe mai multe directii si 

anume: 

- executarea lucrarilor de prestari servicii in domeniul combaterii bolilor, daunatorilor, 

buruienilor precum si dezinfectia, dezinsectia si deratizarea diferitelor spatii; 

- aprovizionarea si  depozitarea  produselor  fitosanitare necesare executarii lucrarilor 

de prestari servicii; 

-  inchirierea unor spatii si terenuri aflate in administrarea serviciului ; 

-  participarea efectiva la programul de implementare a prevederilor HG. 600/ 2009. 

 

In cursul anului 2010, serviciul a executat lucrari de prestari servicii in valoare totala 

de 3155 lei; intreaga suma fiind virata in contul Consiliului Judetean Bacau. 

In cursul anului 2010, am continuat monitorizarea celor trei fose (Podu Turcului, 

Bacau si Sascut)  din care in cursul anului 2006 prin proiectul PHARE RO 2003/005-

551.03.03.0210 au fost reambalate si expediate in vederea incinerarii controlate  a 46 tone 

de deseuri de pesticide in amestec. 
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In cursul trimestrului I precum si in semestrul II al anului 2010, personalul serviciului a 

fost implicat in Programul de implementare a prevederilor HG. 600/2009 privind stabilirea 

beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie comunitara 

destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romania- P.E.A.D 2009. 
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REVISTA DE CULTURA “ATENEU” 
 
ATENEU se apropie cu paşi repezi de semicentenar (ne referim la seria nouă, cea 

iniţiată de Radu Cârneci în 1964), pe care-l va sărbători în 2014. Toată activitatea prezentă 

este orientată spre acest eveniment important, astfel că, în fiecare sumar al numerelor din 

anul 2010, au fost   evocate personalităţile băcăuane care au făcut cunoscut publicului cititor 

această publicaţie de talie naţională. Prin conţinutul ei variat, revista lasă   o mărturie în timp, 

valabilă pentru generaţiile de acum şi pentru cele care vor urma. De aceea, principala 

preocupare a actualei echipe de redacţie este să asigure, cu responsabilitate, continuitatea 

ATENEULUI, consolidându-i prestigiul.  Astfel, revista a apărut, cu toate cele 12 numere (cu 

două ediţii duble, 7/8 şi 11/12, numerele de vară şi de la sfârşit de an) în mod regulat, 

respectându-şi periodicitatea. Lună de lună, cititorii revistei, acum, mult mai numeroşi, de 

când materialele sunt postate şi pe site-ul publicaţiei noastre, au găsit în Ateneu un generos     

spaţiu al dialogului de idei, comentarii şi dezbateri vizând probleme şi evenimente 

semnificative din domeniul cultural.       

Prin conţinutul ei divers, revista ATENEU şi-a propus să ofere o imagine cuprinzătoare 

a fenomenului cultural la zi, publicând analize, cronici, opinii, puncte de vedere aparţinând 

unor specialişti.       autorizate. Am continuat, de asemenea, să reevaluăm tradiţia prin 

articole şi materiale consistente, revista fiind un loc de întâlnire a actualităţii cu trecutul. Am 

făcut şi facem acest lucru în credinţa că rolul unei astfel de publicaţii este acela de a coagula 

şi de  a pune în lumină valorile dintr-o anumită zonă a ţării, spaţiul băcăuan fiind prioritar 

pentru noi, conform principiului localismului creator, relevant în istoria culturii.  Astfel, la 

rubrica permanentă, cu genericul „Personalităţi băcăuane” au apărut în anul 2010, profiluri: 

Ioana Postelnicu, Marin Cosmescu, Octavian Voicu, Radu Cârneci, George Bălăiţă, Georghe 

Izbăşescu, Constantin Dimoftache, Ioan Lazăr, George Apostu, Ovidiu Genaru, Constatin 

Călin. Pagina de interviuri a revistei (care se bucură întotdeauna de un interes special din 

partea cititorilor) a avut invitaţi pentru dialog nume sonore ale culturii româneşti: Solomon 

Marcus, Eugen Simion, Lena Constante, Radu Cârneci, Ştefan Iordache (un sensibil interviu 

remember), compozitorul Horia Şurianu, Alexandru Sever, Gheorghe Iorga, în jurul traducerii 

acestuia din Omar Kayyam organizându-se şi o dezbatere în paginile revistei, pentru că este 

vorba despre o carte eveniment. Cum o revistă de cultură este implicit şi un laborator de 

creaţie, la rubricile de poezie şi proză am pus în valoare nume consacrate alături de tineri 

aflaţi în curs de afirmare. Au publicat astfel, în Ateneu, în 2010: Elisabeta Isanos, Radu 

Cârneci, Cassian Maria Spiridon, Ioan Radu Văcărescu, C. Th. Ciobanu, Viorel Savin,      
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Radu Aldulescu, Ovidiu Dunăreanu, Marcel Mureşeanu, Constantin Donea, George Chriac, 

Tincuţa Bernevic, Ion Fercu, Doru Kalmuschi,    Violeta Savu, Horia Bădescu, Viorica Răduţă 

şi mulţi alţii. Pagini dense, bogate în nume de scriitori sunt cele de „Autori şi cărţi” , cu zeci 

de recenzii la volume nou apărute. 

În mod constant, număr de număr, ATENEU a reflectat cele mai semnificative 

evenimente, manifestări culturale din zona Bacăului, în chip preponderent, dar şi din ţară. 

„Saloanele Moldovei”, „Zilele Culturii Călinesciene”, Festivalul „Enescu – Orfeul moldav”, 

„Zilele muzicii contemporane”, Festivalul Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”, Gala Star de la 

Teatrul „Bacovia”, „Primăvara poeţilor la Oneşti” sunt numai câteva dintre manifestările de 

tradiţie care au fost reflectate pe larg în revistă.   Au fost ilustrate principalele acţiuni ale 

Bibliotecii Judeţene „C. Sturdza” Bacău (cu ciclul său de conferinţe), ale Complexului Muzeal 

„Iulian Antonescu”, ale Centrului Judeţean de Cultură, Ansamblului „Busuiocul”, etc. 

Permanent redactorii participă la simpozioane, conferinţe, lansări de carte, vernisaje, 

premiere teatrale şi muzicale, în scopul reflectării acestora în materiale de presă. 

„Ateneu” este deschis dialogului şi ideii fertile de parteneriat fiind, în acest sens, într-o 

relaţie de colaborare deschisă cu Filiala Bacău a U.S.R., Filiala Bacău a U.A.P., 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Universitatea din Bacău, Universitatea „George 

Bacovia”, Centrul Europe Direct. Suntem parteneri de presă şi ne implicăm în desfăşurarea 

mai multor festivaluri de creaţie literară din ţară, oferind premii care constau în publicarea în 

paginile revistei a câştigătorilor concursurilor. 

În anul 2010 am publicat fragmente din scrierile unor autori din Turcia, Danemarca, 

Franţa, Germania, Canada,  Grecia şi jurnalele de călătorie din Italia, Anglia, Croaţia, Turcia. 

Cu prilejul aniversării unor personalităţi culturale de anvergură, revista acordă spaţii speciale 

evenimentului respectiv prin punerea în pagină a unor materiale despre autor şi operă. Cel 

mai important moment al activităţii noastre din anul precedent a fost organizarea celei de-a 

30 ediţii a colocviilor revistei (socotim colocviile ca o continuare, de mai mici proporţii, date 

fiind condiţiile de austeritate bugetară, a Festivalului „George Bacovia”), partenerii noştri fiind 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (Facultatea de Litere) şi Centrul de Cultură 

„George Apostu”. Cu acest prilej sunt acordate şi premiile anuale ale revistei Ateneu. 

Colocviul cu titlul „Fascinaţia avangardei. Permanenţa fenomenului în mişcările literare şi 

artistice” s-a desfăşurat pe 18  noiembrie 2010 în amfiteatrul Facultăţii de Litere, având 

invitaţi de marcă: istoricul şi criticul literar Ion Pop, cel mai reputat specialist român în 

avangardă, poetul basarabean Leon Butnaru, compozitorul şi dirijorul Liviu Dănceanu, 



 

 151

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU - Raport de activitate 2010 

 

Gheorghe Iorga, Ion Fercu (aceştia au fost şi premianţii revistei la actuala ediţie a 

colocviilor), Vasile Spiridon şi alţii.    
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BIBLIOTECA JUDETEANA “C. STURDZA” 
 
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău este o instituţie publică de nivel 

judeţean,  integrată în sistemul naţional de biblioteci publice, care are misiunea de a servi 

interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi de petrecere a timpului liber exprimate de 

membrii comunităţii locale şi judeţene, prin structuri, funcţionalităţi şi servicii specifice. 

Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău organizează, pe lângă activităţile 

specifice prevăzute de lege, manifestări culturale şi de promovare a cărţii la nivel judeţean. 

În acest sens : 

• Biblioteca Judeţeană are un rol major în oferta de informaţii, la care au acces, fără 

discriminare, toţi locuitorii de pe raza judeţului Bacău. 

• Informaţia este factor determinant în dezvoltarea ştiinţei, economiei şi a culturii, în 

păstrarea identităţii naţionale şi locale. 

• Bibliotecarii instituţiei asigură asistenţa de specialitate oricărei persoane/organizaţii 

care doreşte să facă o cercetare în scop personal, profesional, ştiinţific sau comercial. 

• Bibliotecarii instituţiei facilitează accesul la colecţiile bibliotecilor din România şi oferă 

expertiză prin servicii specializate, care conduc la economie de timp şi la creşterea 

independenţei utilizatorului în procesul cunoaşterii. 

• Bibliotecarii instituţiei accesează şi alte surse de informare, promovează legătura cu 

experţi din toate domeniile cunoaşterii şi parteneriatul. 

Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău este o organizaţie deschisă la 

colaborare şi parteneriat, reprezintă o forţă de muncă flexibilă şi specializată, dispune de un 

personal care respectă şi promovează calitatea şi valoarea şi are ca obiectiv asigurarea unui 

management de calitate. 

Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău deţine aproximativ 430 000 de unităţi 

de bibliotecă – cărţi în limba română şi în limbi străine, cum şi alte documente audio – video, 

partituri, albume, publicaţii periodice, şi altele. Colecţiile au caracter enciclopedic, adresându-

se tuturor categoriilor sociale, profesionale şi de vârstă, şi au o structură pluridisciplinară. 

Serviciile bibliotecii asigură condiţii optime pentru studiu, documentare – cercetare sau 

recreere. Fondul de publicaţii este structurat pe următoarele secţii, destinate relaţiilor cu 

publicul: 

• Sala de lectură fond documentar şi de patrimoniu: pune la dispoziţie 

aproximativ        25 000 volume, constituite în câteva colecţii valoroase; 
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• Secţia de împrumut pentru adulţi şi tineret, oferă, prin acces liber la raft, cărţi 

din toate domeniile cunoaşterii; 

• Secţia pentru copii asigură micilor cititori o lectură instructivă, într-o ambianţă 

plăcută, atât în sala de lectură cât şi prin împrumut la domiciliu; întreg fondul 

este cu acces liber la raft; 

• Sala de lectură carte; 

• Sala de lectură publicaţii periodice; 

• Compartimentul informare bibliografică elaborează bibliografii la cerere, sinteze 

ale bibliografiei locale; 

• Secţia de artă şi multimedia găzduieşte cartea de artă şi documente audio – 

vizuale; întreg fondul este cu acces liber la raft; 

• Birou referinţe şi servicii internet. 

Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău îşi organizează serviciile în funcţie de 

factorii externi (demografie, nivel cultural, informaţional, social – economic şi cultural), factori 

interni (specialişti, resurse, sisteme, strategii), identificarea cu nevoile utilizatorilor şi cu 

misiunea şi obiectivele bibliotecii. 

Raportat la factorii de mai sus, biblioteca şi-a proiectat activitatea în 2010 spre 

dezvoltarea: 

• serviciilor de bază, adaptate la: categoriile de public, motivaţiile diverse, 

adresabilitatea instituţională (pe grupuri comunitare), locaţiile posibile din 

comunitate, priorităţi necesare, etc. 

• serviciile virtuale: catalogul electronic al bibliotecii, pagina web, documente 

electronice, cărţi electronice, baze de date de referinţă; 

• facilităţi în spaţiul virtual: printare şi salvare informaţii, selectare şi printare copii, 

comunicare cu bibliotecarul, suporturi infodocumentare, etc. 

Serviciile – cheie ale Bibliotecii Judeţene “Costache Sturdza”, accesibile tuturor 

utilizatorilor, sunt:  

o serviciul de împrumut (la domiciliu sau cu studiu pe loc în sălile de lectură) de 

cărţi şi alte documente de bibliotecă; 

o servicii de utilizare la distanţă ( telefonic, pagina web ); 

o servicii informaţionale de acces la materialele tipărite şi la sursele electronice;  

o servicii biblioinformaţionale; 

o servicii de consultanţă pentru utilizatori şi rezervări carte; 
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o servicii de animaţie culturală realizate în colaborare cu alţi factori educaţionali şi 

culturali şi cu posibila implicare a utilizatorilor, voluntarilor, în organizarea lor; 

o servicii de informare şi cercetare bibliografică pe suport electronic, bibliografie 

locală, fişiere tematice; 

o servicii de promovare a imaginii bibliotecii; 

o servicii de asistenţă şi îndrumare metodică în reţeaua bibliotecilor publice din 

judeţ; 

o serviciul de împrumut bibliotecar. 

Aceste servicii sunt adaptate la categoriile de public: copii, tineret, adulţi, persoanele 

de vârsta a treia, alte grupuri comunitare. 

Obiectivele generale ale anului 2010 au fost: 

• Valorificarea şi gestionarea corectă a resurselor prin adoptarea optimă a fondurilor şi 

serviciilor la nevoile utilizatorilor bibliotecii, cu accent pe alocarea într-un mod inovativ 

şi flexibil a resurselor existente; 

• Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru informaţional, cultural şi educaţional, 

cu un accent deosebit pe folosirea inovativă a noilor tehnologii, dar şi pe ideea că nu 

trebuie să fie schimbate sau oprite serviciile deja orientate spre nevoile utilizatorilor; 

• Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului pentru a putea oferi servicii 

de înaltă calitate; 

• Creşterea gradului de utilizare a bibliotecii, ca răspuns la valorificarea şi gestionarea 

adecvată a resurselor; 

• Îndrumarea metodologică  de specialitate a bibliotecilor publice din judeţul Bacău, 

municipale, orăşeneşti şi comunale; 

• Promovarea imaginii şi a serviciilor bibliotecii. 

Au fost menţinute şi dezvoltate activităţile tradiţionale de bază şi în acelaşi timp au fost 

înfiinţate servicii noi, moderne, aşteptate de public şi realizate cu mijloacele tehnologiei 

informaţionale. În acelaşi timp biblioteca şi-a orientat activitatea spre acele zone în care prin 

serviciile ei poate aduce beneficii comunităţii. A fost urmărită individualizarea bibliotecii în 

contextul cultural în care evoluează,  orientând-o spre servicii care nu dublează serviciile 

altor instituţii, dar sunt complementare cu acestea şi se realizează în parteneriat, adăugând 

valoare rezultatelor obţinute. 

 

Valorificarea şi gestionarea eficientă a resurselor 
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Prin aceasta biblioteca îşi realizează misiunea ei de bază şi anume aceea de a 

satisface cerinţele publicului care o frecventează. 

Acest lucru s-a obţinut prin: 

• Aplicarea unor politici de achiziţii de documente astfel ca sumele alocate pentru acest 

capitol să fie cât mai eficient folosite.  

Oferta de documente noi este unul dintre principalele aspecte apreciate de utilizatori. 

S-a efectuat o documentare mai amplă asupra pieţei editoriale, o comunicare optimă şi 

eficientă cu furnizorii, dar şi o mai bună colaborare între compartimentul achiziţii şi secţiile de 

relaţii cu publicul.  

Astfel, în 2010 s-au completat colecţiile bibliotecii cu un număr de 6 505 unităţi de 

bibliotecă (cărţi, documente audio-video, periodice). Din acestea 2 609 reprezintă cărţi 

achiziţionate cu factură din fondurile alocate, 2 499 cărţi şi 300 periodice achiziţionate din 

donaţii, 200 cărţi şi 63 periodice pentru fondul Depozitului Legal, 23 documente audio-video. 

În 2010 biblioteca a contractat 63 de abonamente publicaţii periodice, în valoare de 16 312 

lei. În total, pentru achiziţii documente de bibliotecă s-au cheltuit 76 168 lei, din care 43 425 

lei din finanţare bugetară şi 32 743 din venituri proprii. 

S-au eliminat din evidenţă, prin casare, un număr de 13 966 unităţi de bibliotecă.  

Astfel, colecţiile bibliotecii însumează la finele anului 2010 un număr de aproximativ 

430 000 de unităţi de bibliotecă. 

În acest context se remarcă continuarea achiziţiei de cărţi digitale audio care 

reprezintă implementarea standardului Daisy – standard internaţional de accesibilizare a 

informaţiei pentru persoanele cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire, în bibliotecile 

publice. Aceste cărţi digitale audio sunt citite de un tip special de aparat, trei la număr, care 

au intrat în patrimoniul bibliotecii prin donaţie, ca urmare a protocolului de colaborare 

încheiat cu Fundaţia „Cartea călătoare” din Focşani. 

 În cadrul activităţii metodice, s-au distribuit în anul 2010, peste 4 000 de volume către 

bibliotecile publice ale judeţului, primite prin donaţii de la Ministerul Culturii, de la Direcţia de 

Cultură, de la Biblioteca Judeţeană şi de la diverse persoane particulare. La acestea se 

adaugă şi numeroase colecţii de reviste şi ziare, primite de la redacţii. 

• Continuarea informatizării bibliotecii, a completării bazei de date în format electronic, 

menţinerea accesului on-line la catalogul bibliotecii. 
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Implementarea tehnicilor moderne de lucru în prelucrarea documentelor a avut drept 

consecinţă o informare mai eficientă a publicului, prin intermediul bazei de date electronice 

obţinându-se, în minimum de timp, maximum de informaţii. 

S-au introdus în catalogul electronic al bibliotecii datele de identificare patrimoniale 

proprii pentru 2 779 de titluri carte, 504 titluri documente audio-video, 193 titluri documente 

seriale, 1 927 autori noi, 10 267 de numere de inventar corespunzătoare unităţilor 

biblioteconomice prelucrate.  S-a completat baza de date electronică „Articole din publicaţii 

seriale”, din softul integrat de bibliotecă TINLIB cu 1 083 de înregistrări cu privire la articole 

ce fac parte din Bibliografia Judeţului Bacău. În total s-au operat diverse intervenţii pe un 

număr de 19 465 fişe. S-au făcut paşi importanţi în continuarea şi îmbunătăţirea evidenţei 

informatizate a publicaţiilor intrate în bibliotecă. 

  Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău gestionează un sistem informatic 

compus din        64 calculatoare şi un număr suficient  de alte echipamente multifuncţionale 

care acoperă mulţumitor nevoile angajaţilor, precum şi cele ale publicului. În afară de 

acestea, prin Programul Naţional „Biblionet – lumea în biblioteca mea”, Biblioteca Judeţeană 

a primit 11 laptopuri şi echipamente periferice la sediul central, utile în funcţionarea Centrului 

Judeţean de Formare, 8 calculatoare cu echipamente periferice la Filiala Bicaz, unde este 

livrat utilizatorilor un nou serviciu de bibliotecă, şi anume „Calculatoare cu Internet gratuit 

pentru public”. 

Infrastructura logistică şi de comunicaţii a fost administrată corespunzător, de 

asemenea softul de specialitate TINLIB. 

• Menţinerea accesului la Internet pentru public. 

Staţii de lucru pentru utilizatori conectate la Internet: 10 la sediul central şi 

suplimentarea în 2010 cu încă 6 staţii, 2 la filiala Mioriţa şi 4 la filiala Ştefan cel Mare, iar prin 

Programul Biblionet, 8 calculatoare la filiala Bicaz. 

• Verificarea patrimoniului bibliotecii la termenele prevăzute de lege. 

• Menţinerea condiţiilor optime de funcţionare în toate spaţiile bibliotecii. 

În acest sens, s-au reorganizat în permanenţă colecţiile din cadrul secţiilor bibliotecii şi 

filialelor pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor utilizatorilor.  

Pornind de la principiul că biblioteca trebuie să ofere un spaţiu atractiv pentru 

utilizatori şi pentru personal, în acest an s-au efectuat reparaţii şi îmbunătăţiri atât la sediul 

central ( reparaţii ample la instalaţia de aer condiţionat şi la acoperişul aferent spaţiului alocat 
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bibliotecii) cât şi la filialele Bicaz, Mioriţa şi Ştefan cel Mare. S-a finalizat mutarea Filialei 

Ştefan cel Mare în noul sediu organizându-se un eveniment de inaugurare. 

 S-au valorificat toate spaţiile încă disponibile din depozite, achiziţionând rafturi şi 

poliţe noi pentru extinderea colecţiilor, dar şi mese ergonomice pentru calculatoare.  

Astfel, putem afirma, că atât sediul central cât şi filialele în care biblioteca desfăşoară 

activităţi pentru public sunt modernizate, oferă o ambianţă plăcută, asigură servicii şi facilităţi 

moderne. 

 

Foto: Imagini de la inaugurarea Filialei Ştefan cel Mare în noul sediu 
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Foto: Activităţi la Filiala Bicaz 

 

Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru informaţional, cultural şi educaţional 
 

Valorificarea colecţiilor bibliotecii, ca activitate specifică importantă, rămâne o 

preocupare constantă şi alături de împrumutul de documente, popularizarea lor prin catalogul 

on-line, prin expoziţii, prin prezentări şi lansări de carte, se adaugă şi un alt mod de 

valorificare, prin crearea produselor de informare proprii. 

Au fost realizate pe suport de hârtie şi/sau în format electronic şi postate pe site-ul 

bibliotecii următoarele lucrări: 

- Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău – articole în periodice 2010 – bibliografie; 

- Bibliografia judeţului Bacău 2001; 

- Calendarul cultural – 2011; 

- Bibliografia Judeţului Bacău 2010; 

- Bibliografia „Revista Ateneu 2009”; 

- Carte rară străină în colecţiile Bibliotecii Judeţene „C. Sturdza” Bacău; 

- Comori de carte veche românească în fondul de patrimoniu al Bibliotecii Judeţene 

„C. Sturdza” Bacău; 

- Valori bibliofile existente în fondul de patrimoniu al Bibliotecii Judeţene „C. 

Sturdza” Bacău; ediţii cu autograf, ediţii prime, fond Bacău; 

- Catalogul „Tudor Arghezi. Concurs Naţional de Ex-libris”; 
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Despre modul cum a fost realizat  Catalogul  „Tudor Arghezi.  Concurs Naţional de Ex-

libris” s-au primit aprecieri deosebite de la specialişti de marcă în domeniu. 

 Programele şi proiectele culturale ale anului 2010 au avut ca scop continuarea 

manifestărilor tradiţionale ale bibliotecii, atragerea de noi colaborări şi iniţierea de acţiuni cu 

caracter interdisciplinar. Diversificarea ofertei culturale s-a realizat atât sub aspectul 

conţinutului, cât şi al modalităţilor de abordare, aşa încât să fie cât mai atractive pentru 

public. Prin programele şi proiectele culturale biblioteca vine în sprijinul învăţării pe tot 

parcursul vieţii, pentru toate grupurile de vârstă şi toate categoriile socio-profesionale, prin 

intermediul instituirii învăţării „non formale”. 

  În anul 2010, la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” s-au organizat un număr de 100 

activităţi culturale complexe, 219 expoziţii (de carte, dar şi de tablouri, sculptură, icoane, ex-

librisuri, fotografii, documente, obiecte, desene, etc.), 24 lansări de carte, 18 panouri foto-

documentare, 12 vizionări de filme, 11 audiţii, 3 conferinţe. În multe situaţii, reprezentanţi ai 

bibliotecii s-au deplasat şi au organizat şi participat la activităţi specifice de promovare a 

instituţiei, a cărţii şi lecturii în alte locaţii decât sediul instituţiei, în oraş (ex. Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă) dar şi în judeţ (Măgura, Comăneşti, s-au organizat excursii cu itinerare 

culturale pentru elevii de la Colegiul Tehnic de Telecomunicaţii şi de la SAM Buhoci).  

 

 

 

Foto: Excursie tematică „Itinerarul şcolilor lui Creangă” – activitate în parteneriat cu SAM 

Buhoci 
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  Este o practică frecventă a bibliotecii stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare 

cu alte instituţii de cultură sau educative  băcăuane, pentru creşterea gradului de 

interoperabilitate şi eficienţă a acţiunilor organizate. 

 
Foto: Un grup de tineri în vizită la bibliotecă 

 

  Principalele parteneriate şi protocoale de colaborare s-au realizat cu instituţii culturale, 

cu mass-media, grădiniţe, şcoli şi licee, instituţii de învăţământ superior din oraş şi judeţ, dar 

şi la nivel regional şi naţional. S-au încheiat parteneriate şi cu alte tipuri de organizaţii, cum 

ar fi: Fundaţia „Cartea Călătoare” Focşani, Penitenciarul Bacău, Asociaţia Nevăzătorilor 

filiala Bacău, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Societatea 

Cultural – Ştiinţifică „Vasile Alecsandri” Bacău, Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, 

Asociaţia „Zibo – Help” Satu – Mare, Asociaţia „Rost” Bucureşti, Asociaţia Ecologică „Iubim 

Natura” Bacău, Centrul Regional de Ecologie Bacău, Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Bacău din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, 

Universitatea Bacău Facultatea de Litere, Clubul Copiilor Tg. Ocna, Clubul Copiilor 

Comăneşti, Organizaţia IntegrEd Bacău, Muzeul de Istorie Iulian Antonescu, ş.a. În instituţia 

noastră s-au derulat, pe lângă proiectele naţionale, şi câteva proiecte internaţionale. 
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  Numărul total de astfel de parteneriate şi protocoale pentru anul 2010 este de 60. 

  În continuare biblioteca este căutată frecvent de alţi parteneri şi numărul relaţiilor 

stabilite în această formă este în creştere. 

 Dintre programele şi proiectele care s-au detaşat prin noutate şi prin tendinţa de 

racordare la practicile europene se remarcă: 

Conferinţele bibliotecii – organizarea unei serii de conferinţe, serie începută în 2009 şi 

continuată şi în 2010. Cele 3 ediţii ale conferinţelor au adus în faţa unui public numeros, de 

peste 300 de participanţi la fiecare manifestare, personalităţi de prestigiu ale culturii 

româneşti şi ştiinţei româneşti. Totodată au fost vernisate 3 expoziţii la temă şi  s-au lansat 

cărţi ale conferenţiarilor. Seria conferinţelor bibliotecii a cunoscut un real succes de public şi 

a avut un larg ecou mediatic, local şi naţional, constituindu-se într-un veritabil trend cultural al 

zonei noastre. Au fost organizate următoarele evenimente: în 15 aprilie – Gheorghe 

Mencinicopschi despre „Alimentaţia Curată”, în 29 aprilie – Ovidiu Hurduzeu despre 

„România profundă” şi în 2 iunie – Ovidiu Bojor despre „Remedii naturiste în depresii”. 

 În luna iulie 2010 a fost organizată expoziţia fotodocumentară „Pe drumul Învierii” la 

vernisajul căreia au ţinut adevărate prelegeri Răzvan Codrescu, Claudiu Târziu, Amfilohie 

Brânză şi alţii. 
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Foto: Imagini de la Conferinţele Bibliotecii 

 

Concursul Naţional de Ex-libris, ediţia a XXIII-a cu tema „Tudor Arghezi” – o 

manifestare culturală de nivel naţional care a devenit un punct de interes în peisajul 

plastic băcăuan, şi în acelaşi timp un blazon al instituţiei care îmbogăţeşte colecţiile 

speciale cu un fond atât de valoros. Proiectul acesta îşi restaurează din mers propria 

continuitate, recuperând şi transpunând artistic teme şi personalităţi ale culturii 

noastre. Tema concursului, numărul participanţilor, efervescenţa creativă a celor tineri 

şi realizarea artistică a lucrărilor dau valoare şi dimensiune concursului din acest an. 
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Foto: Vernisajul expoziţiei Concursului Naţional de Ex-libris „Tudor Arghezi” 

Programul de vacanţă – un proiect care a dat posibilitatea de petrecere în mod 

educativ şi plăcut a vacanţei. Programul s-a bucurat de un succes incontestabil, el aducând 

zilnic în bibliotecă grupe de 20-30 de copii până în 14 ani, totalul participanţilor însumând 

cca. 1000 de copii. 
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Bibliotecari în devenire – proiect care a presupus dezvoltarea competenţelor specifice 

domeniului cercetării, informării şi documentării, cum şi implicarea activă într-o serie de 

activităţi de voluntariat. 

Şcoala după şcoală la bibliotecă – proiect care şi-a propus să asigure condiţii de 

învăţare , recreere, supraveghere şi protecţie unui grup de 8-10 copii, în intervalul orar 12-

16, de luni până vineri, pe parcursul întregului an şcolar. Locul de desfăşurare a fost la filiala 

Bicaz. Pentru implicarea în acest proiect, bibliotecara Lenuţa Neacşu a obţinut o menţine 

specială la secţiunea „Bibliotecarul anului”, la Gala Premiilor în Educaţie organizată de 

Fundaţia Dinu Patriciu. 

Săptămâna Bibliotecii – care a marcat Ziua Bibliotecarului printr-o serie bogată de 

activităţi specifice. Cel mai important moment al acestui eveniment îl constituie, an de an, 

decernarea de premii şi diplome bibliotecarilor cu performanţe profesionale deosebite.  

Se mai remarcă şi alte proiecte şi programe desfăşurate: 

 2010 – Anul Internaţional al Biodiversităţii, a tratat biodiversitatea şi modificările 

globale, stoparea pierderii biodiversităţii şi conservarea acesteia; 

Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii, o suită de activităţi care au promovat cartea 

şi lectura în rândul micilor cititori; 

„Plăcerea Lecturii”, campanie naţională iniţiată de postul TV MINIMAX, la care 

Biblioteca Judeţeană a răspuns cu un proiect intitulat „Lectura nu dăunează, lectura 

îmbogăţeşte!”, care a avut sloganul „Împrumută o carte!”. Parteneriatul a fost încheiat cu 

şcoli din Bacău şi Roman/Neamţ. Din cei 120 de copii premiaţi la nivel naţional, 12 au fost 

participanţi la proiectul nostru; 

Salonul Cărţii pentru Copii, activităţi cu şi pentru copii, de promovare a literaturii 

pentru ei; 

„Biblioteca Vie”, un concept care îşi propune să promoveze respectul pentru drepturile 

omului şi demnitatea umană, să atragă atenţia asupra diversităţii în toate formele ei, să 

stimuleze dialogul între oameni; 

„Lecturi urbane”, un concept menit să promoveze lectura, chiar şi în locuri mai puţin 

convenţionale; 

Serbările Pomului de Crăciun, şi multe, multe alte activităţi care au atras un public 

numeros. 
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Foto: Imagini din cadrul proiectului „Biblioteca vie” 
 
Creşterea gradului de utilizare a bibliotecii. 

Modalităţile abordate pentru realizarea obiectivelor şi gestionarea adecvată a 

resurselor au avut ca efect accesul unui public numeros la valorile şi serviciile de bibliotecă, 

în ciuda tendinţei manifestate la nivel mondial de scădere a interesului pentru lectură. Astfel, 

în perioada de referinţă 2006-2010, numărul de utilizatori înscrişi la bibliotecă este de 12 

568. Numărul de  utilizatori activi în 2010 a fost de 6 117 din care nou înscrişi 1 940. Din cei 

1 940 de utilizatori înscrişi în anul 2010, 75 % reprezintă elevi şi studenţi. Utilizarea bibliotecii 

prin vizite directe la sediul central şi la cele trei filiale, dar şi utilizarea bibliotecii de la distanţă 

prin servicii telefonice, vizite virtuale via Internet, au fost de 167 754, cu o frecvenţă medie 

zilnică de aproximativ 648. Din totalul de 167 754 vizite, 109 679 sunt vizite directe la 

bibliotecă, cu o frecvenţă medie zilnică de aproximativ 423; 5 951 sunt servicii oferite 

telefonic, fax, poştă; 51 576 sunt vizite virtuale via Internet; iar 7 548 sunt numărul de 

participanţi la evenimente culturale. S-au livrat 74 referinţe via e-mail. 

S-au împrumutat 304 937 unităţi de bibliotecă, din care 141 932 consultate în 

bibliotecă. Statistic vorbind, fiecare utilizator al bibliotecii, împrumutând documente de 

bibliotecă, a economisit în anul 2010 aproximativ 1 500 lei. Este încă o dovadă a eficienţei 

sociale a bibliotecii. 

Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului Bibliotecii Judeţene şi 
a bibliotecarilor publici din judeţ pentru a putea oferi servicii de înaltă calitate. 

Îndrumarea metodologică  de specialitate a bibliotecilor publice din judeţul Bacău 
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Activitatea în domeniul dezvoltării competenţelor profesionale a cuprins, în anul 2010, 

cinci direcţii de acţiune. 

Prima priveşte cursurile de pregătire şi perfecţionare profesională prin Centrul de 

Pregătire Profesională din Cultură al Ministerului Culturii Bucureşti şi Asociaţia Naţională a 

Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România. În acest sens, au fost transmise în scris 

tuturor bibliotecilor publice din judeţ, în fiecare semestru, oferta de pregătire şi perfecţionare 

profesională. Au participat la cursul Bazele Biblioteconomiei, modulul II, patru bibliotecare din 

Biblioteca Judeţeană şi trei bibliotecare din judeţ (Traian, Slănic Moldova, Bogdăneşti) 

precum şi o bibliotecară la alte cursuri de perfecţionare (Ghimeş Făget).  

A doua formă de pregătire au constituit-o instruirile trimestriale, care au fost 

organizate la sediul Bibliotecii Judeţene (29 aprilie şi 30 noiembrie) şi la cele 5 centre zonale 

(Moineşti, Oneşti, Răcăciuni, Podu Turcului şi Bacău): 9-15 iunie şi 21-24 septembrie. În 

cadrul acestora s-au prezentat o conferinţă, 7 referate şi s-au lansat 6 cărţi.  

A treia direcţie de acţiune a fost organizarea şi desfăşurarea cursurilor în cadrul 

Centrului Judeţean de Formare de la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău:   

a. Cursuri „Tehnologia Informaţiei şi managementul Calculatoarelor cu Internet pentru 

public”: o grupă de 10 cursanţi în ianuarie 2010; 4 grupe de câte 10 cursanţi în lunile iulie-

august 2010;  

b. Cursul „Bazele noilor servicii de bibliotecă”: 2 grupe de câte 12 bibliotecari în 

perioada 3-15 decembrie 2010. 

La aceste cursuri au participat bibliotecari din Biblioteca Judeţeană şi bibliotecari 

publici din judeţ. 

 

Foto: Imagini de la cursurile organizate la Centrul Judeţean de Formare din cadrul Bibliotecii Judeţene 
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A patra formă de pregătire şi perfecţionare profesională a fost oferită de Fundaţia 

International Research & Exchanges Board (IREX) prin Programul Biblionet şi de către 

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, prin organizarea 

unor cursuri şi sesiuni speciale,  după cum urmează:  

• periodic – pregătiri ale celor doi traineri de la Biblioteca Judeţeană;  

• 3-5 mai 2010, atelier de lucru la Sinaia cu coordonatorul de proiect;  

• iulie 2010, cursul pilot de la Bacău pentru noi servicii de bibliotecă la care au participat 

5 bibliotecari publici din judeţ; 6-8 septembrie 2010,  

• Cafeneaua Regională ANBPR, la Bacău, cu participarea a 10 bibliotecari din judeţul 

nostru; 

• 4-8 octombrie, la Iaşi, Atelier de lucru, cu participarea a 5 bibliotecari din judeţul 

nostru; 

• august 2010, Şcoala de vară, la Bran, cu participarea bibliotecarei de la Traian; 

• 29 nov. – 1 dec. 2010, la Braşov, curs privind statisticile de bibliotecă, participă o 

bibliotecară de la Biblioteca Judeţeană;  

• 8-12 nov. 2010, la Buşteni, cursul „Servicii moderne de bibliotecă”, organizat de 

ANBPR, participă o bibliotecară de la Oneşti şi un trainer de la Bacău;  

• 15-18 nov. 2010, la Braşov, „Calculatoarele şi platforma SMS”, participă o bibliotecară 

de la Biblioteca Judeţeană.  

În urma unui proces riguros de selecţie, Crina Ifrim, şefă de  birou şi trainer, a fost 

selectată alături de alţi 14 bibliotecari publici din România să participe în primăvara lui 2011 

la Programul de Trening pentru Lideri şi Inovatori, organizat de Centrul Mortenson pentru 

Programe Internaţionale de Formare a Bibliotecarilor, din Statele Unite, cu sediul în 

campusul Universităţii din Illinois, şi de Fundaţia IREX România. 

A cincea modalitate de implicare în activitatea de pregătire profesională este 

participarea în comisiile de examinare pentru ocuparea postului de bibliotecar public în judeţ.  

S-au făcut nenumărate deplasări la bibliotecile publice comunale, orăşeneşti şi 

municipale şi, mai mult ca oricând, s-a realizat o coeziune profesională între bibliotecarii 

publici din judeţul Bacău. 

Activităţi de informatizare a bibliotecilor publice din judeţul Bacău. Programul 
Biblionet – lumea în biblioteca mea. 
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Participând la concursul de proiecte, lansat iniţial, Biblioteca Judeţeană „Costache 

Sturdza” şi-a câştigat dreptul de a primi echipamente, soft-uri şi de a organiza cursuri de 

instruire a personalului încă din prima rundă, fapt care îi permite să aplice succesiv în fiecare 

din cei 5 ani ai derulării programului. Prin implementarea Programului Biblionet în judeţul 

Bacău, în primele două runde, 2009-2010,  au fost dotate cu echipamente IT 41 biblioteci 

publice locale (166 de computere) şi au fost instruiţi 70 bibliotecari, rezultând astfel o 

investiţie totală de 886 443 lei la nivelul judeţului (total echipamente şi soft 836 354 lei şi cost 

total trening 50 089 lei). 

 

 
Foto: Lansare Biblionet la Biblioteca Comunală Livezi 

 

Acesta este doar începutul colaborării noastre cu Fundaţia IREX,  urmând ca prin 

programul Biblionet un număr tot mai mare de biblioteci publice din județ să primească sprijin 

și donații de echipamente IT în următorii trei ani.  

Credem cu tărie că bibliotecile publice reprezintă piloni cheie în orice comunitate, mai 

ales în aceste momente extrem de dificile din punct de vedere economic, oferind cetățenilor 

șansa de a-și îndeplini obiective personale, profesionale și de grup, cu rezultate pozitive 

pentru toată lumea. La nivelul județului s-a observat o creștere semnificativă a utilizării 

bibliotecilor publice din momentul instruirii bibliotecarilor și a dotării cu calculatoare. 

Odată cu introducerea serviciilor de acces public gratuit la internet, furnizate de 

bibliotecarii instruiți în cadrul Biblionet, cetățenii din comunitățile incluse în program au reușit 

să-și rezolve probleme medicale, să-și găsească un loc de muncă, să comunice mai ușor cu 

rudele din străinătate sau să găsească informații din domeniul educației și al legislației. 
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Acestea sunt doar câteva exemple cu privire la modul în care bibliotecile publice furnizează 

cetățenilor asistența și resursele de care au nevoie pentru accesul la informație, la soluţiile şi 

rezolvările unor probleme cu care aceștia se confruntă. 

  
Promovarea imaginii şi a serviciilor bibliotecii. 

 
Pentru o instituţie publică, promovarea unei imagini corecte şi vizibilitatea tuturor 

acţiunilor sunt condiţii esenţiale pentru a fi percepută şi apreciată corespunzător de către 

comunitate. 

Colaborarea cu mass-media locală şi naţională s-a concretizat în multiple apariţii în 

presa scrisă şi audiovizuală. Toate evenimentele mari ale bibliotecii au beneficiat de 

anunţuri, prezentări, interviuri, emisiuni TV şi radio, transmisii de înregistrări, referiri pe 

blogurile şi site-urile băcăuane. Referirile sunt atât în presa locală tipărită (sunt cca. 200 de 

referiri la activitatea bibliotecii) cât şi în presa electronică (bloguri, site-uri, etc.). 

Anunţurile postate pe site-ul bibliotecii (www.bjbc.ro) şi informaţiile despre serviciile şi 

activităţile curente  au fost o altă modalitate de informare, dar şi de formare a imaginii 

instituţiei care se vrea prezentă mereu în atenţia publicului.  

Dezvoltarea serviciului de pe site-ul web, denumit  Întreabă bibliotecarul , are de 

asemeni un rol de promovare a serviciilor bibliotecii. 

Materialele informative distribuite utilizatorilor sub formă de broşuri, pliante, invitaţii, 

fluturaşi, afişe au informat publicul despre  oferta bibliotecii, programul de funcţionare, 

condiţii de înscriere, parteneri, colaboratori, etc. 

Apreciem că toate aceste demersuri au contribuit la construirea şi promovarea unei 

imagini corecte despre bibliotecă şi au făcut-o vizibilă ca instituţie culturală de prestigiu. 

 

 
Foto: Grup de tineri, autori de şi participanţi la o expoziţie de pictură 

 

http://www.bjbc.ro/
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SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI SI 
COORDONAREA ACTIVITATII DE SALVAMONT 
 

Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea 
Activităţii de Salvamont Bacău funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, fără 

personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău. 

Obiectivul principal al Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi 

Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău este realizarea, împreună cu primăriile din zona 

montană a judeţului Bacău a prevederilor legale referitoare la activitatea de SALVAMONT, 

cunoaşterea, popularizarea şi promovarea turismului durabil în judeţul Bacău. 

Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de 

Salvamont Bacău are următoarele atribuţii principale: 

 

În domeniul SALVAMONT: 

a. identifică traseele turistice montane şi după caz, pregăteşte documentaţia 

pentru omologarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale; 

b. coordonează activitatea de salvare montană în judeţ, atât din punct de vedere 

administrativ, cât şi organizatoric; 

c. propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee turistice montane pe raza 

judeţului; 

d. coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi 

reabilitare a traseelor montane din judeţ; 

e. asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane şi 

transmiterea acestora la şefii de formaţie SALVAMONT sau la înlocuitorii 

acestora; 

f. asigură permanenţa la punctele şi refugiile SALVAMONT; 

g. verifică îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru 

persoanele fizice sau juridice care administrează cabane montane nominalizate 

prin hotărâre a Consiliului judeţean sau, după caz, a consiliilor locale care au 

organizate, servicii publice locale SALVAMONT; 

h. organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani în judeţ, 

în condiţiile legii; 
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i. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru serviciile 

publice locale SALVAMONT, în situaţia în care nu s-au organizat astfel de 

servicii la nivelul localităţilor pe teritoriul cărora există trasee montane şi/sau 

pârtii de schi; 

j. îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană 

prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a Consiliului 

judeţean Bacău; 

k. colaborează cu serviciile SALVAMONT din judeţele limitrofe pentru realizarea 

operaţiunilor de salvare şi/sau prevenire. 

 

În domeniul turismului durabil 
a. Întocmeşte baza de date privind potenţialul turistic al judeţului, cu 

asigurarea informaţiilor către persoanele juridice sau fizice interesate; 

b. fundamentează şi propune spre aprobare programul de dezvoltare a 

turismului durabil în judeţul Bacău, avându-se în vedere: 

- turismul rural, montan 

- turismul cultural, istoric 

- turismul ecumenic 

- turismul balnear, recreativ 

- turismul terapeutic 

- turismul sportiv, şcolar, universitar 

c. promovează materiale informative cu referire la baza materială şi 

oportunităţile pentru turismul durabil în judeţ şi localităţile componente; 

d. monitorizează şi acordă consultanţă de specialitate autorităţilor locale din 

judeţ pentru dezvoltarea turismului durabil; 

e. identifică oportunităţile de accesare a programelor/proiectelor cu finanţare 

externă sau internă a turismului durabil şi asigură diseminarea acestor 

informaţii către factorii interesaţi; 

f. întocmeşte proiecte pentru accesarea surselor externe/interne de finanţare 

cu referire la turism; 
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Activitati 2010 
Participarea periodica in comisii de specialitate alaturi de reprezentantii MTCT – 

Autoritatea Nationala pentru Turism in vederea realizarii controlului tematic a documentatiei 

(licente, brevete de turism, certificate de clasificare) necesare functionarii unitatilor de 

alimentatie publica si de primire turistica, dar si a agentiilor de turism din Judetul Bacau. In 

urma acestor verificari s-au intocmit note de constatare si procese verbale. 

Agentii de turism:Agentia de Turism Nevada Bacau, Agentia de Turism Oportun 

Travel Bacau, Agentia de Turism Metropolitan Touristik Travel Bacau, Agentia Ana Expres 

Travel Bacau, Agentia Paraul Frumos Travel Margineni. 

Unitati de alimentatie publica si de primire turistica: Pensiunea Restaurant Alexandra 

Onesti, Pensiunea    La Telu Onesti, Pensiunea Soferul Bacau, Pensiunea Restaurant 

President Comanesti, Pensiunea Restaurant Soimul Comanesti, Pensiunea Restaurant 

Magic Garden Darmanesti, Pensiunea Restaurant Izvoare Slanic Moldova, Motel Restaurant 

Levisticum Bacau, Hotel Restaurant Karol Bacau, Pensiunea Marisano Onesti. 

Inventarierea obiectivelor de interes turistic si a zonelor cu potential turistic din Judetul 

Bacau si promovarea lor la nivel national si international. 

Privind Activitatea SALVAMONT s-au efectuat ture periodice de patrulare preventiva 

in masivele Nemira, Ciucului, Tarcau, Gosman. In zona Nemira turele de patrulare s-au 

desfasurat in colaborare cu Jandarmeria Montana Slanic Moldova. Ca si perioade 

specificam: aprilie tura de patrulare valea Slanicelului, iulie tura de patrulare si pregatire vf. 

Sandru, august tura de patrulare vf.Sandru si interventie la traseul 300 de scari, octombrie 

patrulare preventiva valea Slanicelului si valea Doftanei. 

S-au efectuat ture periodice si actiuni pregatitoare in colaborare cu Formatia 

SALVAMONT Neamt in masivele Ceahlau, Bistritei, Tarcau. 

Cooptarea de membri voluntari in cadrul Serviciului Public Judetean  SALVAMONT 

Bacau in vederea realizarii unei formatii Salvamont la nivel judetean. 

In colaborare cu ONG-uri specializate din Bacau: Veniti cu Noi Bacau si Alpin Club 

Bacau, sau efectuat ture montane in vederea realizarii de marcaje turistice. S-au efectuat 

premarcari pe diferite trasee din Masivele Nemira si Ciucului, urmand a se intocmi 

documentatia pentru omologarea traseelor si marcarea acestora. 

Tinand cont ca  prin Judetul Bacau trec doua magistrale nationale de cicloturism si 

mountain bike, s-au efectuat numeroase ture pe aceste trasee, pentru a fi la curent cu starea 

lor in vederea informarii ulterioare. Traseele traverseaza valea Trotusului cu ramificatii de 
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mountain bike pe valea Ciughesului si valea Sultei. In urma acestor ture de informare s-au 

studiat si alte tresee ce vor fi propuse pentru a intra in reteaua nationala de cicloturism si 

mountain bike, activitate ce are din ce in ce mai mult succes si la noi in tara. 

Participari periodice la actiuni de ecologizare alaturi de ONG din judet: Centrul 

Regional de Ecologie Bacau, Veniti cu Noi Bacau, Alpin Club Bacau. 
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AEROPORTUL INTERNATIONAL “GEORGE ENESCU” BACAU 
 
A. Activitate curentă – Urmărirea implementării Contractului de concesiune lucrări 

publice “Modernizare şi operare Aeroport Bacău” 
 
La data de 29.01.2010 a a vut loc preluarea mandatului de Director General al Regiei 

Autonome Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău în temeiul Hotararii de Consiliu Judeţean 

Bacău nr.13. 

Principala activitate a Regiei Autonome după data intrării în vigoare a Contractului de 

concesiune lucrări publice “Modernizare şi operare Aeroport Bacău” este reprezentată, conform 

prevederilor contractuale, de urmărirea implementării în bune condiţii a contractului menţionat 

anterior. 

1. Prima parte a Contractului de concesiune a constat în îndeplinirea formalităţilor legate 

de obţinerea autorizaţiei de construire. 

Astfel, s-a procedat la alipirea terenurilor pentru a fi obţinut un singur certificat de urbanism 

pentru autorizarea construirii întregii investiţii. 

2. In data de 29.06.2010 a fost obţinut Certificatul de urbanism. Prin acest Certificat au fost 

solicitate următoarele avize şi acorduri: 

 Documentaţie tehnică; 

 Alimentare cu apă; 

 Alimentare cu energie electrică; 

 Telefonizare; 

 Avizul Primarilor mun. Bacău şi comuna Sărata pentru faza de autorizare; 

 Dovada dreptului de executare a lucrărilor conform Legii 50/1991, actualizată; 

 Avizul Autorităţii Aeronautice Civile Romane; 

 Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii; 

 Acord de Mediu de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău; 

Un element aparte în cadrul acestor avize il reprezintă obţinerea avizului de la Agenţia de 

Mediu. Astfel primul pas la acestă instituţie a fost Notarea contractului de concesiune. S-a format un 

Comitet tehnic care a dispus următoarele: 

 Publicarea unui anunţ în presă prin care s-a adus la cunoştinţă publică demararea 

procedurilor de modernizare a Aeroportului Bacău; 

 Prezentarea unui Memoriu justificativ în care se descriu în detaliu lucrările efectuate; 

 Efectuarea unui studiu de impact asupra zgomotului; 

 Efectuarea unui studiu de impact care să cuprindă aria protejată (habitat de păsări 

spre Nicolae Bălcescu), precum şi asupra deversării apelor pluviale (spre Nicolae 

Bălcescu) 
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 Obţinerea avizului de la Autoritatea Aeronautică Civilă Romană. Acordarea acestuia a 

fost întarziată de necesitatea analizării şi identificării unei soluţii pentru realizarea atat a obiectivelor 

de investiţii din cadrul Contractului de concesiune, cat şi a construirii unui hangar de către SC 

Aerostar SA, a cărui construire a fost avizată anterior de către AACR. 

 La momentul actual, documentaţia pentru obţInerea autorizaţiei de construire este 

depusă la Consiliul Judeţean Bacău în vederea analizării şi eliberării acesteia. 

B. Juridic 
Cu privire la acest aspect menţionăm următoarele: 

 A fost soluţionată definitiv şi irevocabil acţiunea iniţiată de regia autonomă în anularea 

parţială a titlurilor de proprietate ale unor vecini pe terioriul cărora este construit gardul perimetral. Din 

păcate acţiunea trebuie reluată sub o altă formă întrucat nu a fost soluţionată în mod pozitiv pentru 

regia autonomă, principalul motiv fiind faptul că, aceasta nu a putut face dovada exproprierii de către 

stat. Impotriva acestei soluţii a fost formulată cerere de revizuire. 

 Au fost formulate ordonanţe de plată împotriva următorilor debitori: SC Direct Aero 

Services SRL, SC Outdoor Experience SRL, SC  News Room Caffe SRL fiind recuperată cu 

aproximatie suma de 61.700 lei. 

 A fost formulată acţiune în insolvenţă a SC Blue Air Transport Aerian SA. 

In cursul demersurilor efectuate la OCPI, regia autonomă a luat act de existenta unei 

suprapuneri de teren pe o suprafaţă de 210 mp (prin translare), între numerele cadastrale 10178 si 

11505(acesta din urmă aparţinand regiei autonome). 

Rezolvarea acestei suprapuneri nu a putut fi soluţionată fără intervenţia instanţei de judecată, 

deoarece proprietarul imobilului cu numarul cadastral 10178 se afla în proces cu proprietarul unui alt 

teren (cu numarul cadastral 15874.). 
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CAMERA AGRICOLA JUDETEANA 
 
Camera Agricolă Judeţeană Bacău este instituţie publică cu personalitate juridică, 

înfiinţată în baza HG nr.1609 din 16.12.2009, prin reorganizarea Oficiului Judeţean de 

Consultanţă Agricolă Bacău. 

Camera Agricolă Judeţeană Bacău este subordonată Consiliului Judeţean Bacău şi se 

află în coordonarea tehnico-metodologică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 

Direcţia Generală Politici Agricole. 

Camera Agricolă Judeţeană Bacău are următoarele atribuţii principale: 

- elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă; 

- întocmeşte planul judeţean de formare profesională, pe baza solicitărilor şi a 

prognozelor; 

- furnizează formare profesională de specialitate;  

- asigură asistenţa tehnică de specialitate persoanelor care desfăşoară activităţi 

în domeniul agricol; 

- asigură asistenţa tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea 

fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau 

europene; 

- organizează seminarii, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de 

profil; 

- contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor şi planurilor 

specifice în domeniul de competenţă; 

 

Camera Agricolă Judeţeană Bacău are în componenţă: 

- 1 birou cu următoarele compartimente: 
 compartiment buget, finanţe, contabilitate şi venituri proprii; 

 compartiment relaţii publice şi comunicare;  

 compartiment elaborare, implementare şi evaluare proiecte de 

dezvoltare a fermei;  

 compartiment extensie, consultanţă şi promovare forme asociative;  

 compartiment instruire şi pregătire profesională;  

- 1 compartiment juridic şi resurse umane 
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Activitatea Camerei Agricole Judeţene Bacău o putem structura pe următoarele 

domenii: 

I. Formarea profesională a producătorilor agricoli şi a specialiştilor din 

agricultură . 

a. Cursuri formare formatori: 

In anul 2010, specialiştii din cadrul Camerei Agricole Judeţene Bacău au absolvit 

cursurile de formator, necesare pentru a preda ulterior la cursurile autorizate organizate de 

instituţia noastră. 

Tot în acest an, specialiştii Camerei Agricole Judeţene Bacau au participat la cursurile 

de formare a formatorilor în domeniul consultanţei agricole, cursuri organizate de 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi prin programul M.A.K.I.S. - 

Modernizarea Sistemului de Informare şi Cunoaştere în Agricultură -   al Băncii Mondiale. 

Conţinutul tematic al acestor cursuri a fost: 

- tehnologii moderne si reglementări UE în domeniul vegetal; 

- metode şi tehnici de marketing; 

- tehnici de comunicare şi metode moderne de consultanţă agricolă; 

- codurile de bune practici şi reglementări pentru agricultură ecologică; 

- cadrul general al Politicii Agricole Comunitare – instituţii europene; 

- dezvoltare rurală – proiecte la nivel naţional şi regional, metode şi tehnici folosite 

în accesarea de fonduri. 

b. Cursuri de formare profesională a producătorilor agricoli 

In cursul acestui an, instituţia noastră a autorizat un număr de cinci cursuri de formare 

profesională a producătorilor agricoli, respectiv: apicultor, lucrător în creşterea animalelor, 

lucrător în cultura plantelor, legumicultor şi agricultor în culturi vegetale şi creşterea de 

animale.  

Situaţia cursurilor desfăşurate şi numărul de participanţi aferent este prezentată în 

tabelul următor. 

Nr. 
crt. 
  

Cursul 
  

  
Nr.  

cursanţi 

Nr.  
absolvenţi

1 Lucrător în creşterea 

animalelor - Oneşti / gr.1 

28 28 

2 Lucrător în creşterea 28 27 
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animalelor - Oneşti / gr.2 

3 Apicultor - Oneşti / gr.1 28 28 

4 Apicultor – Bacău / gr.2 28 27 

5 Apicultor – Bacău / gr.3 28 27 

6 Apicultor – Bacău / gr.4 28 26 

7 Apicultor – Bacău / gr.5 28 24 

8 Apicultor – Comăneşti / gr.6  28 28 

9 

Lucrător în cultura plantelor 

- Buhuşi 

28 26 

10 

Lucrător în creşterea 

animalelor - Bacău / gr.3 28 17 

11 

Lucrător în cultura plantelor 

- Bacău / gr.2 

28 27 

12 Apicultor – Bacău / gr.7 28 28 

13 

Agricultor în culturi vegetale 

şi cresc.de animale-Oneşti 

28  in 

derulare 

14 

Apicultor – Bacău / gr.8 28  in 

derulare  

15 

Agricultor în culturi vegetale 

şi cresc.de animale-Bacău 

28 in 

derulare   

  TOTAL 392 313 

 

 

II. Acţiuni de informare, promovare şi popularizare 

Prin aceste activităţi s-a urmărit promovarea tehnologiilor de cultură, a noilor soiuri şi 

hibrizi, a tehnicilor şi tehnologiilor viticole, a tehnicilor de regenerare şi fructificare a speciilor 

pomicole, precum şi a noutăţilor tehnice şi ştiinţifice de ultimă oră referitoare la testări de 

pesticide şi erbicide, rase şi linii performante de animale, tehnologii de creştere şi exploatare 

a animalelor.  

In acest scop, la nivelul judeţului, specialiştii Camerei Agricole Judeţene Bacau s-au 

implicat în organizarea următoarelor activităţi: 

1. Organizarea de loturi demonstrative, astfel:  
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- în sectorul vegetal, un număr de 16 loturi demonstrative cultivate cu grâu, rapiţă, 

porumb, cartof, căpşuni şi pomi fructiferi; 

- în sectorul zootehnic, un număr de 24 de loturi demonstrative axate pe creşterea 

vacilor de lapte, oi, capre şi păsări. 

2. Organizarea de simpozioane, seminarii , mese rotunde, întâlniri, dezbateri: 

S-a organizat un număr de 104 activităţi de acest gen, având ca tematică abordată 

accesarea fondurilor europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, tehnologii de 

cultură vegetală şi creşterea animalelor, subvenţii şi plăţi directe, tratamente şi combaterea 

daunătorilor, evidenţa contabilă, înfiinţarea de forme asociative, legislaţie specifică, protecţia 

mediului şi codul bunelor practici agricole, agricultură ecologică, punerea în valoare a 

produselor tradiţionale, creşterea calităţii produselor şi alte teme de specialitate. 

3.Realizarea de materiale informative şi audiovizuale 

În cursul anului 2010, Camera Agricolă Judeţeană Bacău a editat revista proprie 

„Consultanţa agricolă bacăuană” într-un tiraj de 3.000 de exemplare, distribuite gratuit 

fermierilor.  

De asemenea, s-a realizat un număr de 15.000 de pliante specifice cu tematică 

punctuală,  care au fost distribuite la întâlnirile avute în cursul anului cu producătorii agricoli. 

S-au realizat patru emisiuni TV la posturile locale, cu o durată totală de 200 minute, 

axate în special pe accesarea fondurilor europene prin măsurile prevazute în Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală. 

III. Asistenţă  tehnică de specialitate şi dezvoltarea fermei 
In anul 2010 au fost acordate 10.486  consultanţe tehnice de specialitate pe toate 

domeniile din agricultură, astfel:  

- cultura mare -  2473 

- legumicultură - 652  

- pomicultură - 963 

- viticultură - 577 

- zootehnie - 2382 

- mecanizare şi îmbunătăţiri funciare - 323 

- economie agrară - 64 

- legislaţie - 2996 

- fond silvic - 22 

- fond funciar – 34 
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  S-au desfăşurat 63 demonstraţii practice în toate domeniile de activitate la care 

a participat un număr impresionant de fermieri (la fiecare demonstraţie au participat între 10 

şi 30 persoane). 

Demonstraţiile practice s-au axat pe următoarele teme: tăieri de rărire şi rodire în 

pomicultură, înfiinţarea culturilor vegetale, tratamente fitosanitare, combaterea dăunătorilor şi 

fertilizări.  

Unul din obiectivele prioritare a fost acela de mărirea dimensiunii economice a 

fermelor, în special al celor de semi-subzistenta atrăgând în acest an 299 de mici fermieri, 

care au accesat Măsura 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă”, însumând 

2.242.500 euro. Proiectele au fost întocmite de specialiştii Camerei Agricole Judeţene 

Bacău.  

Un alt deziderat a fost încurajarea instalării tinerilor fermieri în mediul rural  prin 

Măsura 112 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, unde Camera Agricolă Judeţeana 

Bacău şi-a adus aportul prin oferirea de consultanţă tuturor celor interesati şi prin întocmirea 

a 20 de proiecte.  

La nivel judeţean, a fost creată o bază de date cu furnizorii şi preţurile practicate la 

seminţe, material săditor, animale cu înalt potenţial genetic, îngrăşăminte chimice, organice, 

substanţe chimice pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor, erbicidelor, maşini şi utilaje 

agricole, echipamente şi instalaţii de irigat, furaje.  Este în curs de realizare o bază de date 

cu unităţile de stocare şi de procesare a produselor agricole, a firmelor de consultanţă 

privată.  
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