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Potrivit prevederilor art. 87 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată
în 2007 cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice
locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi
municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
Preşedintele consiliului judeţean, în calitate de autoritate executivă, răspunde pentru buna
funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a serviciilor publice de specialitate, precum şi
a instituţiilor subordonate; reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi
juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.
În decursul anului 2016, Consiliul Judeţean Bacău a fost condus de preşedintele Dragoş Benea până
la data de 23 iunie 2016 și de preşedintele Sorin Brașoveanu, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 94 din
23 iunie 2016. S-au întrunit în 18 şedinţe, dintre care 12 au fost şedinţe ordinare, cinci - extraordinare și
una de constituire, în cadrul cărora au fost promovate 202 hotărâri de consiliu judeţean.

Sinteză
Priorităţile instituţiei pe care o reprezint se referă la
domeniile sănătăţii și infrastructurii, amintind în acest sens
lucrările de modernizare a Regiei Autonome Aeroportul
Internaţional “George Enescu” Bacău, finalizate în proporţie de
peste 70% și reabilitarea secţiei de radio-terapie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.
Subliniez și interesul acordat unor domenii la fel de
importante ca cele prezentate, cum ar fi cele socio-culturale și
educative. Astfel, în anul 2016, conform Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005, cu modificările şi
completările ulterioare, 42 de proiecte sociale, culturale și sportive au beneficiat de finanţare
nerambursabilă din fonduri alocate de Consiliul Judeţean Bacău pentru activităţi nonprofit de
interes judeţean, contribuind la promovarea și dezvoltarea atât socio- culturală cât și sportivă
a întregii comunităţi bacăuane (24 culturale, 12 sociale, 6 sportive).
Pe 25 noiembrie a fost depus la ADR Nord-Est proiectul „Lucrări de Intervenţii
(reabilitare și modernizare) la clădirea Vivariu, Bacău” în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural; Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban
și conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.
Activitatea instituţiei pe care o reprezint nu s-a rezumat însă doar la proiectele
enumerate anterior. Consider, așadar, oportun să prezint acţiunile întreprinse, pe domenii de
activitate, așa cum au fost implementate în decursul anului 2016:
În domeniul sănătăţii:
1. Achiziționarea și punerea în funcțiune a noului aparat de investigații, prin
rezonanță magnetică, investiție de peste 1 milion de Euro, care a necesitat lucrări de
amenajare și modificări arhitecturale;
2. Modernizarea Compartimentului de Radioterapie din cadrul SJU Bacău, în valoare
totală de 6,5 milioane Euro, investiție finanțată de către Compania Națională de Investiții.
Consiliul Județean Bacău a sprijinit,în cadrul acestui proiect, achiziționarea unui computer
tomograf (CT) în valoare de 2.400.000 lei.
3. Executarea unor lucrări de reparații și igienizare în cadrul SJU Bacău;
4. Achiziţionarea de aparatură performantă în cadrul secţiilor Spitalului Judeţean de
Urgenţă Bacău – Fluoroscop Rontgen în cadrul Secției de Radiologie și diverse aparate de
specialitate achiziționate pentru Unitatea de Primiri Urgențe, în valoare de 1.096.000 lei.
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5. Inaugurarea Compartimentului de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Municipal
“Sf. Ierarh dr. Luca" din Oneşti, reabilitat și dotat la nivelul standardelor europene, proiect
implementat printr-un parteneriat încheiat între Consiliul Județean Bacău și U.A.T. Onești.
6. Proiectul “Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor
romi la servicii de sănătate - o condiție fundamentală într-o societate nediscriminatorie”, cod
PEH009, proiect ce contribuie la combaterea discriminării și îmbunătățirea situației copiilor de
etnie rromă din 2 comunități băcăuane, comuna Corbasca şi comuna Valea Seacă.
Obiectivele concrete ale proiectului sunt de conștientizare a unui număr de aproximativ 15
reprezentanți ai actorilor locali (autorități publice) cu privire la importanța intervenției timpurii
în comunitățile vulnerabile în promovarea în rândul părinților a unui stil de viață sănătos
pentru copiii rromi - cu accent asupra măsurilor obligatorii de imunizare; de conștientizare a
unui număr de aproximativ 300 de beneficiari (părinți ai copiilor romi) din comunitățile
selectate de rromi cu privire la importanța educației pentru sănătate și a prevenirii bolilor
transmisibile la copii prin vaccinare. Proiectul urmăreste dezvoltarea și pilotarea unui model
de intervenție timpurie integrată pentru prevenirea riscului de îmbolnăvire la copii. Ca urmare
a campaniei, s-au obținut următoarele rezultate la nivelul vaccinărilor și a monitorizării:
La momentul mai 2015:
Valea Seacă
Nr. copii rromi vaccinaţi –257 din care:
 172 vaccinaţi conform vârstei
 85 vaccinaţi incomplet
Corbasca
Nr. copii rromi vaccinaţi - 132
Perioada: iunie 2015- mai 2016
Valea Seacă
Nr. copii rromi vaccinaţi – 31 din care:
 8 vaccinaţi conform vârstei
 23 vaccinaţi incomplet
Corbasca
Nr. copii rromi vaccinaţi - 25
În domeniul infrastructurii
1. Lucrări de modernizare și dezvoltare a infrastructurii de transport aerian la
Aeroportul ”George Enescu” Bacău, în procent de aproximativ 70%.
2. Monitorizarea Programului naţional de dezvoltare locală derulat conform
prevederilor OUG nr. 28/2013, cuprinzând un număr de 88 obiective de investiții în judeţ prin:
 subprogramul "Modernizarea satului românesc" ce are în vedere reabilitarea şi
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; extinderea,
reabilitarea şi modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;
modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu
prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene; modernizarea şi reabilitarea de poduri,
podeţe sau punţi pietonale; modernizarea/dotarea unităţilor de învățământ preuniversitar;
 subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”, ce are în vedere
realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a
apelor uzate; reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale; modernizarea/reabilitarea
drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca
drumuri judeţene.
3. Proiecte realizate în baza cooperării sau asocierii Consiliului Județean cu alte
autorități sau parteneri în vederea realizării de investiţii prioritare pentru municipiul Onești,
comuna Tamaşi, municipiul Moineşti:
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- Asocierea cu Municipiul Onești în vederea realizării Planului de investiții prioritare
pentru municipiul Onești, necesare conformării cu standardele impuse de Uniunea
Europeană referitoare la calitatea apei potabile și tratarea apei uzate prevăzut în Etapa I a
Master Planului întocmit pentru județul Bacău în sectorul apă/apă uzata, constând în
realizarea următoarelor investiții (contribuția CJ – 90%; contribuția CL 10%): 1). Extindere şi
reabilitare SEAU (Stație de epurare a apelor uzate) centrală existentă în municipiul Oneşti –
Proiectare + Execuţie lucrări; 2). Reţea canalizare nouă în Borzeşti (2,58 Km) – Proiectare +
Execuție lucrări. În cursul anului 2015 s-a încheiat contractul privind execuția lucrărilor.
- Asocierea cu Municipiul Moinești - realizarea în comun a obiectivului “Transformarea
Clubului Lira din municipiul Moinești în Casă de Cultură Municipală și crearea unui Centru
Regional de Cultură”;
- Asocierea cu Municipiul Onești - realizarea în comun a obiectivului Extinderea și
modernizarea Compartimentului de primire urgențe al Spitalului Muncipal Onești; Lucrări de
modernizare la secțiile Medicină internă, Neurologie și ORL-Oflatmologie – Spitalul Municipal
Onești;
- Asocierea cu Comuna Tamași - realizarea în comun a obiectivului Variantă de
traversare a râului Siret între DJ 252B și drumurile locale, în satul Furnicari, comuna Tamași.
4. “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” –
proiect de investiții Măsura ISPA 2005 RO P PA 001-2, derulat prin S.C. CRAB S.A. Bacău ”
al cărui scop îl constituie îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de
Aderare la Uniunea Europeană în domeniul protecției mediului – respectiv apă/apă uzată,
precum și pregătirea aplicației pentru accesarea fondurilor europene – Fondul de Coeziune –
pentru etapa I de implementare. Obiectul Master Planului îl constituie stabilirea necesarului
de investiții în domeniul apei/apei uzate, prioritizarea investițiilor și estimarea costurilor, pe
etape de implementare, pentru o perioada de 30 de ani. Valoarea totală a investițiilor este de
118 000,000 mii Euro, din care contribuția Consiliului Județean Bacău este de 86,762 mii
Euro (fără T.V.A.) (aferentă investițiilor la Stația de tratare Cărăboaia).
5. La reţeaua de drumuri judeţene s-au efectuat (Serviciul public județean de drumuri
Bacău):
- Reabilitare și modernizare pe DJ 241C, Lungime = 2,4 km, în comuna Roșiori, pe
traseul Roșiori-Valea Mare, județul Bacău; Valoarea contractului de execuție nr.
12/28.03.2016 este de 3.333254,05 lei fără T.V.A.;
- Acord cadru pentru lucrări și servicii de întreținere multianuală iarna-vara
2016-2018 a drumurilor județene aflate în administrarea Serviciului public județean de
drumuri Bacău; din care ”Lucrări și servicii de întreținere curentă și periodică multianuală
iarna – vara 2016–2017” (Contract subsecvent); Valoarea Acordului cadru de lucrări/servicii
nr. 20/27.10.2016 este de 68.975.105,64 lei fără T.V.A.; Valoarea contractului subsecvent de
lucrări/servicii nr. 21/27.10.2016 este de 34.476.178,44 lei fără T.V.A.;
Reabilitare și modernizare DJ 119, pe o lungime de 2,25 KM, la Ciucani, comuna
Răcăciuni, Județul Bacău; Valoarea contractului de execuție nr. 24/13.12.2016 este de
3.124.030,38 lei fără T.V.A.;
Lucrări de aducere la starea inițială a drumurilor județene afectate de inundațiile
din perioada mai-iunie 2016; Valoarea contractului de execuție nr. 22/29.11.2016 este de
400.245,70 lei fără T.V.A.:
- DJ119A, localitatea Urechești pe o lungime de 400 m – decolmatare șanțuri;
- DJ119D, localitatea Valea Seacă, Lungime 500 m;
- DJ116, Bârsănești, pe o lungime de 700 m;
- DJ118B, la Răchitiș, pe o lungime de 400 m;
- DJ112, în satul Tuta, comuna Tîrgu Trotuș – refacere rampă acces - pod;
- DJ123 limita județ Harghita, Dărmănești – refacere șanțuri, acostamente și parte
carosabilă, obiectiv realizat în proporție de 50%;
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- DJ243B – Valea Salciei – Năstăseni, comuna Vultureni – refacere șanțuri,
acostamente și parte carosabilă – executat în proporție de 50%;
- DJ252C – Drăgești – Gherdana- Corbasca, refacere șanțuri, acostamente și parte
carosabilă;
Modernizare DJ 243 B, Fîntînele-Praja-Motoșeni, pe o lungime de 8,17 km,
Județul Bacău; Valoarea contractului de execuție nr. 18/17.09.2014 este de 10.493.469,56 lei
fără T.V.A.;
Reabilitare DJ 116 pe o lungime de 2,7 km, str. Galean, Tîrgu Ocna; Valoarea
contractului de execuție nr. 21/16.10.2014 este de 2.529.524,79 lei fără T.V.A.;
Reabilitare și modernizare strada A.I. Cuza, Oraș Buhuși, Județul Bacău;
Valoarea contractului de execuție nr. 20/14.10.2014 este de 1.489.000,00 lei fără tva.
 În domeniul cultural și educaţional
1. Proiectul “Ghiozdanul şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a
învăţământului preşcolar şi şcolar din mediul rural din judeţul Bacău, pentru anul şcolar 2016
– 2017, în valoare de aproximativ 1 milion lei.
a. Preșcolari – 8.691 pachete
b. Școlari clasele pregătitoare – IV - 16.882 pachete
c. Școlari clasele V – VIII - 15.771 pachete
2. Decontarea transportului pentru un număr de 16 studenţi bursieri din judeţul
Bacău, care efectuează stagii de pregătire în străinătate (valoarea totală – 18.696,04 lei)
3. Proiectul Toamna Bacoviană, inițiat de Consiliul Județean Bacău, perioada de
desfăşurare: 21-23 septembrie 2016, a avut ca obiective:
- aniversarea a 135 de ani de la naşterea poetului George Bacovia;
- cunoaşterea şi dezbaterea privind aspecte inedite din opera marelui liric George
Bacovia;
- identificarea şi promovarea celor mai buni tineri creatori de poezie, proză, teatru şi
critică literară;
- întâlnirea scriitorilor cu tinerii creatori din liceele judeţului Bacău;
- întărirea colaborării dintre instituţiile de învăţământ şi cultură.
Valoarea totală a proiectului pentru anul 2016: 86.460 lei.
4. Centrul de informare Europe Direct Bacău, reprezentat prin Universitatea “Vasile
Alecsandri” din Bacău, în parteneriat cu U.A.T. Județul Bacău, urmărește prin proiectul
derulat de-a lungul celor 7 ani de activitate atât creşterea gradului de informare al cetăţenilor
judeţului Bacău privind programele europene, politicile și instituţiile europene cât și crearea
unui spaţiu public de dezbatere privind implementarea politicilor europene la nivel local şi
reflectarea modului în care este afectată societatea civilă.
5. Asocierea Consiliului Judeţean Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacău pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului “Conferinţele internaţionale organizate
cu prilejul aniversării a 55 de ani de învăţământ superior şi a 40 de ani de învăţământ tehnic
superior în cadrul Universității - Vasile Alecsandri – din Bacău”. Acest proiect a urmărit
dezvoltarea cercetării științifice fundamentală și aplicativă în domeniul ingineriei, prin
reuniunea unui larg colectiv de profesori universitari, cercetători și doctoranzi, în vederea
prezentării unor lucrări științifice originale și a tendințelor existente în cercetarea științifică din
acest domeniu în cadrul conferinţelor internaţionale organizate cu acest prilej.
6. Asocierea Judeţului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean din Bacău pentru
organizarea şi desfăşurarea proiectului “Olimpiada Națională de Chimie, Bacău, 2016 – ediție
jubiliară”, care are ca obiectiv principal atragerea elevilor capabili de a face performanță întro competiție severă, sporind astfel, prestigiul instituției de învățământ din care fac parte.
7. Asocierea Județului Bacău cu Univesitatea „George Bacovia” Bacău – în vederea
implementării proiectului ”Eveniment: Conferința națională cu participare internațională
„Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET” – Ediția 2/2016.”
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Acest proiect a contribuit la dezvoltarea cercetării științifice în domeniul devianței și a
criminalității, prin reunirea unui larg colectiv de profesori universitari, cercetători și doctoranzi,
în vederea prezentării unor lucrări științifice originale care să reflecte evoluția, tendințelor și
perspectivele existente în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității, precum și a
impacturilor pe care le are în domeniul politic, economic, social și cultural, la nivel național,
regional și județean.
Cu ocazia aniversării a 25 de ani de existență, Universitatea „George Bacovia” din
Bacău a organizat în perioada 24-25 noiembrie 2016, ediția a II-a a Conferinței naționale cu
participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective DECRET”.
8. Proiect cultural “Portul, muzica și dansul ne reprezintă pe noi”, aplicant „Asociația
Despărțământul Astra Vasile Alecsandri”, finanțat în baza Legii nr. 350/2005 – a contribuit la
dezvoltarea sentimentului patriotic în rândul tinerilor, al mândriei și responsabilității de a
reprezenta cu cinste județul Bacău pe plan internațional prin transmiterea frumuseții
folclorului și tradițiilor românești în cadrul evenimentelor culturale internaționale. Buget
proiect = 20.238 lei, contribuția Consiliului Județean Bacău fiind de 17.000 lei.
9. Proiectul cultural “Atelierul de folclor – Leagăn strămoșesc-ediția I”, aplicant
Asociația “Leagăn Strămoșesc”, finanțat în baza Legii nr. 350/2005 – a avut drept scop
perfecționarea aptitudinilor muzicale a unui număr de 20 de copii, beneficiari ai proiectului, cu
vârste cuprinse între 6-14 ani, în vederea dezvoltării sustenabile și durabile a culturii din
perspectiva integrată a acesteia cu educația informală.
10. Proiectul „Muguraşii Agăşeni – Ambasadorii Tradiţiilor”, aplicant Asociația
„Muguraşii Agăşeni”, a promovat și sprijinit creativitatea culturală în rândul tinerilor, a
promovat imaginea județului Bacău la nivel regional şi internaţional prin participare la
festivaluri folclorice şi alte evenimente culturale, în ţară şi în străinătate, dezvoltând astfel
relațiile inter-culturale.
11. Proiectul ”Albumul folclorului autentic din judeţul Bacău”, aplicant Asociația
”Comunico” din Bacău, a contribuit la cunoașterea culturii tradiţionale a județului nostru de
către cei tineri (și nu numai), care sunt îndreptățiți să-și însușească cunoștințe despre
specificul tradițiilor artistice ale locului în care trăiesc, prin intermediul unui mijloc modern,
eficient și cu impact major - a folclorului autentic din întreg județul Bacău și din subzonele
sale etnofolclorice. Valoarea totală a proiectului: 15.000 lei, cofinanțarea Consiliului Județean
Bacău este de 12.000 lei.
12. Proiectul ”Festivalul Național pentru Tineret - Folcloru-i din Străbuni”, Ediția a III-a,
solicitant Asociația “Școala de Pian Dragoș Lungu”, a lansat în județul Bacău un eveniment
de folclor muzical autentic româneasc „Folcloru-i din străbuni”, cu ediții anuale în scopul
încurajării tinerilor artiștilor de a educa „consumul” de muzică al tinerelor generații. Valoarea
totală a proiectului: 14.000 lei, cofinanțarea Consiliului Județean Bacău: 10.000 lei.
13. Proiectul „Comori de suflet băcăuan, dincolo de timp și spațiu”, solicitant Asociația
”Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron”, și-a propus stimularea interesului elevilor pentru
cultură, istoria și folclorul jud. Bacău. Valoarea totală a proiectului: 11.111 lei, cofinanțarea
Consiliului Județean Bacău: 10.000 lei.
14. Proiectul „Scene in Mișcare”, solicitant Asociația “Unlimited Connections”, vizează
incluziunea socială a 60 de copii și tineri din mediul rural ce aparțin grupurilor vulnerabile.
Acestea se vor realiza prin activități de socializare, de comunicare, de dezbatere în cadrul
activităților unei tabere sociale. Valoarea totală a proiectului: 64.212,33 lei, contribuția
Consiliului Județean Bacău: 55.999,57 lei.
15. Proiectul cultural: Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru copii „Stea Printre
Stele” – ediția a V-a, Aplicant: Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Neuromotor Bacău
– a urmărit atât dezvoltarea şi promovarea vieţii culturale băcăuane prin organizarea unui
festival național de muzică ușoară pentru copii, cu impact major asupra publicului ţintă, cât și
dezvoltarea și promovarea abilităților copiilor cu handicap sau boli invalidante prin
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participarea la activități de artterapie, meloterapie și ergoterapie și promovarea acestora la
nivelul comunității băcăuane. Valoarea totală a proiectului este de 36.900 lei, contribuția
Consiliului Județean fiind de 21.000 lei.
16. Proiectul cultural: „Casele memoriale din județul Bacău”, solicitant Gabriela
Girmacea, a contribuit la promovarea imaginii și formarea unei reprezentări culturale și
științifice a județului Bacău, prin editarea unui album cu casele memoriale din întregul județ.
Valoarea totală a proiectului: 11.111 lei, din care contribuția Consiliului Județean Bacău:
10.000 lei.
17. Proiectul ”Festivalul de Folclor Sărata 2016”, solicitant Asociația Sărățelul a
contribuit la descoperirea, promovarea și stimularea de noi talente din rândul tinerilor,
punerea în valoare a dansului popular, a costumului tradițional românesc și a cântecului
popular. Valoarea totală a proiectului: 13.010 lei, cofinanțarea Consiliului Județean Bacău:
10.000 lei.
18. Proiectul ”Sărbatoarea Artelor Moderne, Ediția V- eveniment de promovare a
copiilor talentați din Județul Bacău”, solicitant Asociația Armonie și Culoare a avut drept scop
promovarea copiiilor cu aptitudini artistice prin spectacole de muzică, dans și expoziție de
artă plastică și fotografie. Valoarea totală a proiectului: 13.333 lei, cofinanțarea Consiliului
Județean Bacău: 12.000 lei.
19. Prin Proiectul ”Singur Acasă Program Integrat de Asitența Psihologică și Medicală
a Copiilor Fără Părinți din Județul Bacău”, solicitant Asociația Mutatis Mutandis, au fost
furnizate pachete de servicii sociale integrate de asistența psihologică și medicală timp de 5
luni, vizând identificarea, evaluarea și informarea medicală, consilierea psihologică,
dezvoltarea persoanală și orientarea vocatională a 100 de elevi. Valoarea totală a proiectului:
29.580 lei, cofinanțarea Consiliului Județean Bacău: 26.000 lei.
20. Proiectul ”Festivalul Concurs Național de Creație Literară Avangarda XXII”,
solicitant Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov, a urmărit promovarea și
descoperirea creatorilor de poezie, proză, teatru, eseu și critică literară, tineri și adulți,
începători și profesioniști atât din România cât și din Republica Moldova, Bucovina de Nord
(Ucraina) care scriu în limba româna și care nu au debutat editorial și nu au depășit vârsta de
47 de ani. Au fost descoperite cele mai valoroase cărți de poezie aferente anului 2015 cu
autori ce nu au depășit 47 de ani, respectiv 65 ani. Valoarea totală a proiectului: 44.450 lei,
cofinanțarea Consiliului Județean Bacău: 40.000 lei.
21. Proiectul cultural: “Festivalul Internațional de Teatru, Muzică și Dans „Neghiniță” –
ediția a VII-a”, aplicant: Fundația Teatrală Neghiniță Bacău, a oferit posibilitatea educării
copiilor în spiritul dragostei pentru artă și pentru frumos, având scopul de a transforma tânăra
generație în consumator de cultură, răspunzând unei nevoi reale a vieții culturale româneşti.
Valoarea totală a proiectului este 47.900 lei, din care finanțarea nerambursabilă din partea
Consiliului Județean este de 31.000 lei.
22. Proiectul „Obârșia Mioriței – eveniment național de promovare și conservare a
valorilor patrimoniului material și imaterial a microzonei etnografice Valea Cașinului, ediția a
II-a”, Asociaţia „Cașin – Tezaur de frumusețe,” a contribuit la promovarea identităţii culturale
a microzonei etnografice Valea Caşinului din Judeţul Bacău, în vederea conservării şi
valorificării patrimoniului cultural material şi imaterial tradiţional al satului românesc, prin
organizarea evenimentului naţional „Obârşia Mioriţei”, ediţia a II-a.
23. Proiectul “Drag mi-i cântul românesc”, Asociația Privighetorile Zeletinului, a
contribuit la promovarea și menținerea patrimoniului cultural tradițional românesc, exprimat
prin valorile lumii satului românesc în cadrul unor activități susținute cu ocazia diferitelor
manifestări culturale organizate în județul Bacău.
24. Proiectul “Zilele muzicii instrumentale – Saxofonul Romantic, Bacău ed. a- V -a, un
alt mod de promovare a imaginii culturale a județului Bacău”, solicitant Asociația Culturală
„Nume Noi”, a contribuit la promovarea imaginii culturale a județului Bacău, dezvoltarea și
diversificarea creativității și a vieții culturale băcăuane prin continuarea și dezvoltarea unui
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eveniment special, atât ca domeniu pe plan județean, cât și prin însuși conceptul de muzică
instrumentală, cu impact major asupra publicului larg și asupra relațiilor trans-culturale din
muzică instrumentală. Valoarea totală a proiectului: 21.315 lei, cofinanțarea Consiliului
Județean Bacău: 19.000 lei.
25. Prin proiectul „Studio de fotografie”, solicitant Rotaru Bianca, s-a urmărit
dezvoltarea simțului estetic și artistic al elevilor, valorificarea cunoștințelor despre fotografie
și calculator, identificarea elevilor talentați și valorificarea lor. Valoarea totală a proiectului:
12.000 lei, contribuția Consiliului Județean Bacău: 10.000 lei
26. Proiectul cultural ”Festival de folclor și tradiții populare Cununa Munților”, solicitant
„Asociația Culturală Ca la Noi”, a contribuit la promovarea tradițiilor și a folclorului din Județul
Bacău și a Județelor Suceava, Neamț, Iași la care au participat 20 de ansambluri. Valoarea
totală a proiectului: 25.675 lei, din care contribuția Consiliului Județean Bacău: 20.000 lei.
27. Proiectul cultural “Repere Culturale – Pictori băcăuani”, solicitant „Asociația
Constiința Europeană”, a contribuit la promovarea artiștilor plastici din Județul Bacău prin
realizarea unei expoziții cu lucrări și a unui film documentar cu lucrările artiștilor și locațiile
unde se realizează tabere de creație. Valoarea totală a proiectului: 22.400 lei, din care
contribuția Consiliului Județean Bacău: 20.000 lei.
28. Proiectul cultural „Să ne cunoaștem prin cântec – Bunicii cântă pentru copii,
părinți, bunici”, solicitant „Uniunea generală a pensionarilor din județul Bacău”, a contribuit la
păstrarea unor tradiții și a folclorului și au organizat momente artistice în Centre Sociale,
Azile de bătrâni și centre de zi din Județul Bacău (Fântânele, Stănișești, Harja). Valoarea
totală a proiectului: 13.333 lei, din care contribuția Consiliului Județean Bacău: 12.000 lei.
29. Proiectul ”Trecut, prezent și viitor în cultura băcăuană”, solicitant Asociația
învățătorilor din județul Bacău, a contribuit la creșterea gradului de cultură administrativă și
civică, promovarea valorilor patrimoniului cultural al județului Bacău prin organizarea unui
simpozion cu tema „Trecut, prezent și viitor în cultura băcăuană”. Valoarea totală a
proiectului: 11.227 lei, din care contribuția Consiliului Județean Bacău: 10.000 lei.
30. Proiectul ”Muzica între arta și terapie”, solicitant Asociația „Sprijin pentru părinți”, a
urmărit creșterea accesului publicului de diferite vârste la manifestări artistice în vederea
formării acestuia ca spectator și dobândirea unor abilități minime de participare la actul
artistic. Este astfel încurajat potențialul creator și artistic a unui grup de 40 de copii și tineri
precum si oferirea catre comunitate a unor activități non-formale și de petrecere a timpului
liber prin utilizarea instrumentelor muzicale ca formă de exprimare în grup. Valoarea totală a
proiectului: 16.667 lei, din care contribuția Consiliului Județean Bacău: 15.000 lei.
31. Proiect ”Dintre sute de catarge”, solicitant Cristina Ștefan, a contribuit la
descoperirea și promovarea a celor mai talentați elevi şi studenţi din universitățile, colegiile,
liceele şi gimnaziile din judeţul Bacău, începători şi debutanţi în arta scrisului (poezie, proză,
teatru, eseu, critică literară. Valoarea totală a proiectului: 18.502 lei, din care contribuția
Consiliului Județean Bacău: 16.000 lei.
 În domeniul social
1. Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunităţii, model
de servicii sociale de prevenţie, bazate pe comunitate şi adresate copiilor vulnerabili şi
familiilor lor, implementat în judeţul Bacău, susţinut financiar de Norway Grants şi UNICEF.
2. ”Centrul de resurse pentru tineri în situaţii de risc” - „Copii şi tineri în situaţii de risc
din județul Bacău şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi
promovarea incluziunii sociale” contract de finanțare nr. 10ST/19.02.2015/SEE.
3. Finalizarea cu succes a proiectului ”Îngrijiri paliative – Măsuri integrate pentru
incluziune socială”, un proiect ce vizează creșterea gradului de acces la îngrijiri paliative
pentru copii și tineri, care fac parte din grupuri vulnerabile și sunt diagnosticați cu boli
amenințătoare de viață;
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4. Proiectului ”Copiii au dreptul la o familie”, implementat de Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în parteneriat cu Fundația “Sera România”;
5. Proiectul social „VIITORUL ÎNCEPE AZI” al Asociației Rural Med Zeletin” – finanțat
în baza Legii 350/2005 - are drept scop facilitarea accesului la ocupare a persoanelor
provenind din grupurile vulnerabile - respectiv tinerii viitori absolvenți ai studiilor liceale din
comunele Podu Turcului si Răchitoasa (100 de persoane) prin realizarea de cursuri de căutare
activă a unui loc de muncă şi pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, inclusiv posibilitățile
de finanțare nerambursabile aferente programării finaciare 2014-2020. Buget proiect în
valoare de 9.125 lei, contribuția Consiliului Județean Bacău fiind de 26.000 lei.
6. Proiect social “O viață demnă pentru bunicii noștri”, aplicant- Societatea Națională
de Cruce Roșie din România – Filiala Bacău, finanțat în baza Legii 350/2005 – are drept
scop creşterea calităţii vieţii si a accesului persoanelor vârstnice la un trai mai bun prin
implementarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în vederea soluţionării problemelor sociale și
medicale ale vârstnicilor expuşi riscului de a fi marginalizaţi. Buget proiect 29.125 lei,
contributia Consiliului Judetean Bacău fiind de 26.000 lei.
7. Proiectul: „Educația părinților pentru sănătatea copiilor”, solicitant Asociația Trust
Orfelinat Ungureni, și-a propus să contribuie din punct de vedere logistic la educația pentru
sănătate atât a părinților care însoțesc copiii internați în Secțiile de Pediatrie și Chirurgie
Pediatrică a Spitalului Județean de Urgență Bacău, cât și a celor cu copii diagnosticați cu
diabet, prin intermediul unor întâlniri susținute de către personalul medical. Valoarea totală a
proiectului 16.105 lei, cofinanțarea Consiliului Județean Bacău - 10.000 lei.
8. Proiectul „Extinderea activităților sociale ale centrului de zi din Cireșoaia”,
solicitant Congregația Surorilor Providenței, finanțat în baza Legii 350/2005 contribuie la
dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale adresate copiilor și tinerilor aparținând
grupurilor vulnerabile, dezavantajate social din Cireșoaia, Slănic-Moldova prin activitățile
Centrului de Zi al Congregației Surorilor Providenței din Cireșoaia. Valoarea totală a
proiectului 31.240 lei, cofinanțarea Consiliului Județean Bacău 20.000 lei.
9. Proiectul „Învățam, ne jucăm și creștem împreună”, solicitant: Fundația Sfântul
Ioan Calabria, își propune să dezvolte și să extindă activitățile centrului de zi prin
desfășurarea unui program socio-educativ pe timpul verii, precum și îmbunătățirea
activităților artistice desfășurate în cadrul centrului de zi. Valoarea totală a proiectului 30.700
lei, cofinanțarea Consiliului Județean Bacău: 27.000 lei.
10. Proiectul: „FAN, cu dragă inimă”, solicitantul Asociația pentru Promovarea
Dezvoltării Personale - își propune implicarea directă a copiilor (persoane vulnerabile și nu
numai), atât din mediul rural, cât și urban, în activități ce vizează dezvoltarea unui stil de viață
sănătos, respectul față de viața personală, sănătatea proprie și a celorlalți. Valoarea totală a
proiectului 17.200 lei, cofinanțarea C. Județean Bacău- 15.000 lei
11. Proiectul „Casa tinerilor băcăuani”, solicitant Asociația “Unlimited Connections”,
contribuie la incluziunea socială a grupului țintă și, prin activitățile sale, dezvoltă
personalitatea și încrederea în sine a copiilor și tinerilor din grupurile vulnerabile din mediul
rural (din județul Bacău), pentru a promova și proteja integritatea morală și identitatea lor
culturală. Valoarea totală a proiectului: 79.678,56 lei, contribuția Consiliului Județean Băcau:
69.997,61 lei
12. Proiectul social: “Primii pași spre independență”, aplicant Asociația de Sprijin a
Copiilor Handicapați Neuromotor Bacău, a contribuit la creșterea calității vieții copiilor cu
handicap sau boli invalidante, sprijinirea integrării sociale a acestora prin activități de
recuperare și reabilitare, dezvoltarea potențialului și abilităților, precum și consilierea și
instruirea părinților acestora. Valoarea totală a proiectului este de 65.000 lei, contribuția
Consiliului Județean fiind de 38.000 lei.
13. Proiectul Centrul privind Dezvoltarea Deprinderilor de Viața Independentă ”Don
Bosco“, solicitant Fundația „Sfântul Ioan Bosco”, a contribuit la responsabilizarea tinerilor față
de propriul viitor prin pregătirea acestora pentru viață de adult, pe plan personal, social și
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profesional. Valoarea totală a proiectului este 33.230 lei, cofinanțarea Consiliului Județean
Bacău: 28.000 lei.
14. Proiectul ”Abordarea integrată în furnizarea de servicii socio-medicale în cadrul
Centrului rezidențial de îngrijire a persoanelor vârstnice, Hârja, com. Oituz” solicitant
Asociația Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja, a contribuit la creșterea calității vieții a 36 de
persoane vârstnice, dintre care 24 sunt imobilizați la pat și au necesitat îngrijiri speciale, prin
acordarea de servicii socio-medicale: terapie de recuperare- reabilitare, terapie medicală și
terapie ocupațională. În cadrul acestui proiect s-a organizat un simpozion internațional la
care au participat reprezentanți ai Autorităților publice județene și din țară, precum și invitați
din străinătate, reprezentanți ai centrelor sociale. Valoarea totală a proiectului este 42.434 lei,
cofinanțarea Consiliului Județean Bacău: 38.000 lei.
15. Proiectul ”Servicii sociale între școala și acasă”, solicitant Asociația „Sprijin pentru
părinți” Bacău, a contribuit la prevenirea și combaterea discriminării - susținerea de servicii
sociale adresate copiilor cu handicap senzorial precum și a copiilor aflați în situație de risc
datorat gradului de sărăcie. Valoarea totală a proiectului este 22.223 lei, cofinanțarea
Consiliului Județean Bacău: 20.000 lei.


În domeniul sportiv
1. Proiectul sportiv “Handbal pentru viață“, aplicant: Asociația Sportivă O.K. Sport
Onești, finanțat in baza Legii nr. 350/2005 – a contribuit la susținerea activităților sportive de
masă și performanță la nivelul copiilor și juniorilor din județul Bacău. Valoare totală proiect
30.000 lei, din care finanțarea Consiliului Județean Bacău: 26.276,65 lei
2. Proiectul: „Toți facem sport”, solicitant Asociația Sportivă „Viitorul Sportiv”, a
urmărit realizarea unui program de selecție pentru performanțe sportive, prin participarea la
campionatele naționale și turneele internaționale de tenis de câmp. Valoarea totală a
proiectului 19.000 lei, cofinanțarea Consiliului Județean Bacău 15.000 lei
3. Proiectul “Promovarea tinerelor talente”, solicitant Asociația „Aqua Suport”, a
urmărit promovarea copiilor si juniorilor spre înotul de performanța și participarea la
competițiile sportive din cadrul calendarului competițional. Valoarea totală a proiectului
45.300 lei, cofinanțarea Consiliului Județean Bacău 40.000 lei.
4. Proiectul Fotbalul feminin băcăuan “Step by Step”, solicitant Asociația Fotbal
Club Măgura 2012, a urmărit încurajarea, pregătirea și promovarea sportului de echipă,
fotbalul feminin, un sport nou în Bacău. Valoarea totală a proiectului 34.870 lei, cofinanțarea
Consiliului Județean Bacău: 30.000 lei.
5. Proiectul Sportiv “Cupa Green Club Ediția 2016”, solicitant „Asociația Clubul
Sportiv Green Club Bacău”, a contribuit la promovarea fotbalului ca mijloc de interacționare și
integrare socială a tinerilor din Județul Bacău. Valoarea totală a proiectului 22.222 lei, din
care contribuția Consiliului Județean Bacău 20.000 lei.
6. Asocierea Consiliului Județean Bacău cu Asociația Județeană de Fotbal Bacău a
contribuit la creșterea numărului de practicanți ai acestui sport pe întreg teritoriul județului
Bacău, și mai ales descoperirea, lansarea, pregătirea și promovarea unor tineri talentați,
pentru a putea ajunge la fotbalul de performanță. În vederea implementării proiectului
« Mingea e în terenul tău», Consiliul Județean Bacău a contribuit cu suma de 130000, iar
A.J.F. Bacău cu suma de 13000 de lei.


În domeniul dezvoltării şi promovării judeţului
1. Continuarea finanţării lucrărilor de execuţie la Catedrala Ortodoxă “Înălţarea
Domnului” Bacău;
2. Finalizarea cu succes a proiectului având ca obiectiv restaurarea şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural – Observatorul Astronomic “Victor Anestin” Bacău, proiect
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5. (98% finanțare
nerambursabilă U.E. și Buget de Stat, iar 2% contribuție C.J. Bacău – 189.646,45 lei )
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- Valoare totală – 9.680.814 lei cu T.V.A.
- Cheltuieli eligibile – 6.567.528 lei
- Cheltuieli neeligibile – 3.113.286 lei
3. Continuarea cooperării Consiliului Județean Bacău cu Asociația «Cele mai
frumoase sate din România», în scopul derulării unor acțiuni comune de promovare a
patrimoniului cultural și turistic al satelor din județul Bacău. Evenimentele, acțiunile,
programele și proiectele inițiate de Asociația «Cele mai frumoase sate din România» și
implementate în cooperare cu județul Bacău, au contribuit la conservarea și la promovarea
patrimoniului cultural și turistic al satelor membre, în vederea dezvoltării durabile a acestora,
impunând recunoașterea etichetei “Cele mai frumoase sate din România” ca brand național
și european (promovând astfel patrimoniul local-rural, produsele locale, tradițiile și obiceiurile
populare specifice satelor membre).
Pentru anul 2017, instituția noastră îşi propune finalizarea iniţiativelor demarate în
2016, continuarea derulării proiectelor de succes şi implementarea unor noi proiecte de
interes pentru comunitatea băcăuană, domeniile prioritare fiind sănătatea şi infrastructura.
Prin urmare, în luna ianuarie 2017, Consiliul Județean va depune un proiect având ca
obiectiv modernizarea de drumuri județene conectate la TEN-T Bacău – Neamț (DJ 207D
limita județ Neamț – Dămienești – Traian; DJ 241 limita județ Vrancea – Podu Turcului –
Izvorul Berheciului; DJ 241A limita județ Vrancea – Dealu Morii – Izvorul Berheciului) – prin
apelul de proiect POR 2016/6/6.1/1 din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
În decursul acestui an, instituția noastră interesată în dezvoltarea durabilă a județului a
considerat că pentru atingerea acestui obiectiv este necesară o abordare integrată și unitară
în cadrul unui document programatic ce ghidează viitorul județului pe termen mediu și lung.
Noile orientări şi regulamente adoptate la nivel european în vederea asigurării dezvoltării
durabile şi coezive au determinat necesitatea actualizării „Strategiei de dezvoltare durabilă a
Judeţului Bacău în orizontul de timp 2009-2021”, astfel încât să se asigure corelarea
obiectivelor de dezvoltare existente cu obiectivele strategice regionale şi naţionale
identificate în cadrul documentelor programatice aferente perioadei 2014-2020.
În acest sens, s-a demarat o revizuire şi actualizare a „Strategiei de dezvoltare
durabilă a Judeţului Bacău în orizontul de timp 2009-2021- versiunea 2016” prin prezentarea
informațiilor relevante aferente perioadei ulterioare elaborării acesteia şi adaptarea
documentului la conținutul şi orientările actualelor documente de programare naționale și
regionale corespunzătoare perioadei de programare U.E. 2014-2020.
Până în acest moment am parcurs etapa de ”Diagnosticare a stării actuale de
dezvoltare socio-economică a județului Bacău”, realizată în urma feedback-ului primit ulterior
întâlnirilor de lucru din teritoriu la care au participat factorii decizionali din fiecare comunitate
aparținătoare județului, mai exact reprezentanți ai administrației publice locale, ai mediului de
afaceri și ai sectorului neguvernamental local. Ca instrument de lucru s-a utilizat un
chestionar privind identificarea nevoilor de dezvoltare socio-economice a comunității.
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului este documentul programatic în care sunt
înglobate liniile directoare care vor face din județul Bacău unul dintre principalele motoare de
dezvoltare economică ale Regiunii Nord – Est, un nod logistic regional. Acest document are
la bază prioritățile comune de dezvoltare propuse în planul de Dezvoltare Regională N-E și în
Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020, elaborată în baza criteriilor care
răspund obiectivelor Strategiei Europa 2020.
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I. Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău
1. Direcţia dezvoltare durabilă şi managementul proiectelor

I. Cooperări – parteneriate proiecte
Cooperarea între Judeţul Bacău şi Asociaţia „Cele mai
frumoase sate din România”
Județul Bacău
Acord de cooperare cu Asociaţia «Cele mai frumoase sate din România»
Consiliul Judeţean Bacău a semnat în anul 2012, în baza Hotărârii Consiliului
Judeţean nr.67 din 12.04.2012, Acordul de cooperare nr.169/19.04.2012 şi
nr.5161/23.04.2012 cu Asociaţia «Cele mai frumoase sate din România», care a fost
continuat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr.98/31.05.2013 şi a HCJ nr. 92 din
30.06.2015, prin Acordul de cooperare nr.7862-192/07.06.2013 şi prin Acordul de cooperare
nr.9916-239/09.07.2015, până în anul 2017, în scopul derulării unor acţiuni comune de
promovare a patrimoniului cultural şi turistic al satelor din Judeţul Bacău.
Înfiinţată în anul 2010, Asociaţia «Cele mai frumoase sate din România», constituită
din 31 de comune membre fondatoare din toate regiunile ţării, a înscris un proces de
identificare a satelor frumoase, reprezentative ale regiunilor etnogeografice - sate care să fie
promovate turistic de autorităţile naţionale şi judeţene. Ca urmare a acestui proces de
conservare şi promovare a satului românesc, încă din anul 2011, 3 sate din judeţul Bacău au
devenit membre ale Asociaţiei «Cele mai frumoase sate din România» şi anume: Ciugheş
(com. Palanca), Poiana Sărată (com. Oituz) şi Dofteana (com. Dofteana), care au fost
promovate şi menţionate ca “cele mai frumoase sate din judeţul Bacău”, în cadrul Ghidului
turistic şi cultural “Cele mai frumoase sate din România”, lansat în anul 2012, iar în anul 2015
şi satul Caşin (com. Caşin) s-a alăturat celorlalte sate devenind membru al Asociaţiei.
Evenimentele, acţiunile, programele şi proiectele iniţiate de Asociaţia «Cele mai
frumoase sate din România» şi implementate în cooperare cu judeţul Bacău, au contribuit la
conservarea şi la promovarea patrimoniului cultural şi turistic al satelor membre, în vederea
dezvoltării durabile a acestora, impunând recunoaşterea etichetei “Cele mai frumoase sate
din România” ca brand naţional şi european (promovând astfel patrimoniul local-rural,
produsele locale, tradiţiile şi obiceiurile populare specifice satelor membre).
Acţiunile iniţiate şi propuse spre implementare de către Asociaţia «Cele mai frumoase
sate din România», în perioada anilor 2012-2016 (evenimente, programe/proiecte), adresate
administraţiilor publice locale (consilii judeţene şi consilii locale/comunale) în vederea
organizării şi implementării lor în teritorii şi a participării acestora la evenimentele naţionale şi
internaţionale, au fost analizate şi selectate de un grup de lucru desemnat prin dispoziţii ale
preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău în vederea finanţării acestora în limita plafonului
maxim alocat pentru cooperarea între Judeţul Bacău şi Asociaţia „Cele mai frumoase sate
din România, prin hotărâre de consiliu judeţean.
Printre evenimentele importante iniţiate de Asociaţia “Cele mai frumoase sate din
România” la care judeţul Bacău a participat în anul 2016, în baza Acordului de parteneriat se
pot enumera:
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 evenimentul Târgul „Comorile României” organizat în scopul promovării culturalturistice a României şi a satului românesc, implicit a satului băcăuan, care a avut loc în
perioada 10 – 15 august 2016, la Barcelona, Spania;
 evenimentul de promovare a României în diaspora română din Franţa, «Drag şi
Dor de România», prin transmiterea expoziţiei de promovare a judeţului Bacău la Paris,
Franţa, eveniment care a avut loc în perioada 14 – 20 noiembrie 2016.
Asociaţia ”Cele mai frumoase sate din România” a iniţiat şi alte acţiuni/evenimente
care au avut loc în judeţul Bacău, în cooperare cu Consiliul Judeţean Bacău, precum:
 lansarea în Bacău, pe data de 14 octombrie 2016, a platformei multimedia de
promovare turistică şi cultură prin intermediul noilor tehnologii IT, web, games şi aplicaţii
smartphone ”PLAYFEST ROMANIA. DESCOPERĂ COMORILE JUDETULUI BACĂU”. In
cadrul acestui eveniment au fost lansate aplicaţiile Vederile AR – COMORILE ROMÂNIEI
(pachetul cu vederi augmentate) şi jocul video de promovare a obiectivelor turistice şi
culturale PLAY ROMANIA 2D.
II. Asocieri și parteneriate
A. Contracte de asociere
1. ”Conferinţele internaţionale organizate cu prilejul aniversării a 55 de ani de învăţământ
superior şi a 40 de ani de învăţământ tehnic superior în cadrul
Universităţii - Vasile Alecsandri - din Bacău”
Prin adresa nr.928 din 22.03.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău sub
nr.4919 din 23.03.2016, Facultatea de Inginerie, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău
a solicitat sprijinul Judeţului Bacău în vederea desfăşurarii proiectului ”Conferinţele
internaţionale organizate cu prilejul aniversării a 55 de ani de învăţământ superior şi a 40 de
ani de învăţământ tehnic superior în cadrul Universităţii - Vasile Alecsandri - din Bacău”.
Scopul proiectului anterior amintit este de a dezvolta cercetare ştiinţifică fundamentală
şi aplicativă în domeniul ingineriei, prin reuniunea unui larg colectiv de profesori universitari,
cercetători şi doctoranzi, în vederea prezentării unor lucrări ştiinţifice originale şi a tendinţelor
existente în cercetarea ştiinţifică din acest domeniu în cadrul conferinţelor internaţionale
organizate cu prilejul aniversării a 55 de ani de învăţământ superior şi a 40 de ani de
învăţământ tehnic superior în cadrul Universităţii “Vasile Alecsandri“ din Bacău.
Cu ocazia acestor aniversări, Facultatea de Inginerie a Universităţii “Vasile Alecsandri”
din Bacău organizează, în perioda 2 - 4 iunie 2016, o amplă manifestare ştiinţifică, de talie
internaţională, cuprinzând următoarele conferinţe: a 12 –a Conferinţă Internaţională de
Optimizare a proiectării constructive şi tehnologice în construcţia de maşini OPROTEH 2016,
a 10-a Conferinţă Internaţională de Energetică Industrială, a 10 –a Conferinţă Internaţională
de Ştiinţe Aplicate CISA 2016, al 51-lea Consorţiu de Inginerie Economică CIER 2016 şi al
22-lea Simpozion Naţional de Mecanica Ruperii ARMR 2016.
Beneficiarii direcţi ai manifestării ştiinţifice sunt 200 de profesori universitari,
cercetători, doctoranzi, ce vor prezenta lucrări în cadrul conferinţelor şi 50 de invitaţi speciali,
iar beneficiarii indirecţi sunt cca.300 de persoane, respectiv cercetători, profesori, doctoranzi,
studenţi, agenţi economici din România, Franţa, Italia, Bulgaria, Republica Moldova şi USA,
participanţi la conferinţe şi la expoziţie.
Anul acesta, organizarea ediţiilor aniversare ale conferinţelor, a evidenţiat tradiţia
universitară a Bacăului care a reuşit ca de la o ediţie la alta să strângă tot mai mulţi
specialişti din domeniul ingineriei nu numai din România ci şi din alte ţări ale lumii, şi-a
propus realizarea unui program amplu, de înaltă ţinută ştiinţifică. Programul conferinţelor a
avut ca obiective: prezentarea ultimelor noutaţi în domeniul ingineriei, rezultatele studiilor de
cercetare care pot fi aplicate în diverse companii din judeţul Bacău prin transfer tehnologic;
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promovarea activităţii de cercetare realizate în Bacău; dezvoltarea colaborării la nivel
naţional şi internaţional în domeniul cercetării ştiinţifice, favorizând astfel dezvoltarea relaţiilor
pe plan local şi internaţional dintre universitate şi agenţi economici.
Ca în fiecare an, aceste conferinţe au beneficiat de un comitet ştiinţific internaţional,
din care au făcut parte specialişti de prestigiu din Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Franţa,
Italia, Muntenegru, Polonia, Republica Moldova, Rusia, Serbia, SUA şi Romania, iar
benefiarii direcţi au fost peste 200 de profesori universitari, cercetători, doctoranzi, din ţară şi
din străinătate, care au prezentat lucrări ştiinţifice în cadrul conferinţelor şi a 50 de invitaţi
speciali la manifestarea aniversară.
Lucrările acceptate la conferinţe au fost prezentate în plen, pe secţiuni, sau sub formă
de poster, fiind urmate de dezbateri.
Cu ocazia acestei manifestări ştiinţifice, s-a organizat şi expoziţia “ExpoTehnica 2016”,
având ca participanţi principalii agenţi economici din judeţul Bacău, care au prezentat câteva
din produsele şi tehnologiile realizate de aceştia în domeniul tehnic.
La finalul manifestării ştiinţifice, s-a editat şi tipărit volumul cu lucrările ştiinţifice, care
au fost prezentate în cadrul manifestării aniversare (conferinţelor internaţionale).
Pentru buna desfaşurare a manifestării ştiinţifice, s-a fundamentat un buget total de
60.540,00 lei din care contribuţia Consiliului Judeţean Bacău a fost 30.000,00 lei. Această
sumă a fost folosită pentru a acoperi cheltuielile privind transportul invitaţilor la manifestarea
ştiinţifică, pentru a vizita obiectivele cultural - istorice, cazarea, pentru o parte dintre invitaţi la
conferinţe, cheltuielile specifice manifestării (volum de lucrări, mapă personalizată, pix
personalizat) şi cheltuieli cu materiale publicitare (banner, roll-up, afiş).
Diferenţa a fost suportată de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău şi reprezintă
cheltuieli pentru: o parte din cazarea pentru participanţii la manifestarea ştiinţifică, masa
invitaţilor la conferinţe, realizarea CD/DVD a volumului de lucrări, editarea şi multiplicarea
programului conferinţelor, realizarea diplomelor şi ecusoanelor pentru participanţi.
2. “Olimpiada Naţională de Chimie, Bacău, 2016 – ediţie jubiliară”
Prin adresa nr.10635 din 16.12.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău, sub
nr.19127 din 17.12.2015, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău a solicitat sprijinul Judeţului
Bacău, în vederea desfăşurarii proiectului ”Olimpiada Naţională de Chimie, Bacău, 2016 –
ediţie jubiliară”.
Olimpiada Naţională de Chimie, pentru anul şcolar 2015–2016, s-a desfăşurat la
Bacău şi a avut loc în perioda 16-22 aprilie 2016.
Judeţul Bacău este un promotor al performanţei educaţionale, aspect confirmat de
către elevii care participă în fiecare an la etapele naţionale ale concursurilor/olimpiadelor,
performând de fiecare dată pe locuri fruntaşe.
Dintotdeauna, concursurile naţionale sunt adevărate concursuri de excelenţă care se
adresează elevilor talentaţi, cu aptitudini şi interese deosebite pentru un anumit domeniu.
Concursurile/ olimpiadele şcolare reprezintă şi cele mai reuşite modalitaţi de atragere a
elevilor capabili de a face performanţă într-o competiţie severă, iar în activitatea didactică
pregătirea elevilor în vederea participării la astfel de concursuri are un loc bine determinat,
contribuind la sporirea prestigiului instituţiei respective de învaţământ.
Obţinerea unor rezultate notabile în cadrul concursurilor/olimpiadelor şcolare au un
impact pozitiv, atât asupra elevilor, care au posibilitatea să-şi valorifice cunoştinţele,
capacităţile creative şi abilităţile pentru un anumit obiect de studiu, cât şi asupra profesorilor
care îi îndrumă şi îi pregătesc.
În ceea ce priveşte disciplina chimie, reprezentarea judeţului Bacău de către elevii
băcăuani în compeţiile de amploare, an de an, a condus la poziţionarea superioară a
judeţului într-o ierarhie naţională. Astfel, în anul şcolar 2014-2015, elevii reprezentanţi ai
lotului de chimişti băcăuani, care au participat la Olimpiada Naţională de Chimie – Galaţi, au
obţinut locul I pe ţară, rezultat care situează Judeţul Bacău, respectiv Inspectoratul Şcolar
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Judeţean, în postura de organizatori ai celei de a 50-a ediţie, ediţie jubiliară a Olimpiadei
Naţionale de Chimie, pentru anul şcolar 2015-2016.
Astfel, activitaţile organizate cu acest prilej reunesc într-o structură competiţională de
elită, elevi şi profesori din întreaga ţară.
La această Olimpiadă au participat un număr de 380 elevi, de clasele VIII – XII, din
fiecare judeţ, care au obţinut rezultate deosebite la etapa judeţeană (beneficiari direcţi).
Aceştia au susţinut trei probe, dupa cum urmează:
- Proba teoretică, în cadrul căreia, elevii au rezolvat subiectele propuse şi eleborate de
comisia centrală;
- Proba practică de laborator;
- Proba pentru selecţia lotului naţional.
Pentru creşterea vizibilitaţii si promovării Olimpiadei s-a creat un spaţiu virtual unde se
regăsesc informaţii, subiecte, bareme, rezultate, albume foto, observaţii şi colectare de
aprecieri în legătură cu Olimpiada Naţională de Chimie 2016, s-a tipărit Revista Olimpiadei,
s-au realizat afişe, roll-upuri, bannere şi s-a promovat evenimentul în mass-media (presa
scrisă, radio și TV).
Totodată, în cadrul Olimpiadei au avut loc următoarele acţiuni: festivitatea de premiere
a câştigătorilor, vizitarea unor obiective cultural – istorice din judeţ, printre care: Casa
memorilă George Enescu din Tescani, Muzeul Dimitrie Ghika din Comăneşti, salina Târgu
Ocna şi Oneşti (Combinatul chimic „Chimcomplex” şi Biserica din Borzeşti) şi oferirea de
spectacole artistice susţinute de elevii Liceului de Artă „George Apostu”, Bacău (în cadrul
festivitaţii de deschidere, respectiv închidere a Olimpiadei); toate acestea au întregit ţinuta
specială a evenimentului.
Pentru buna desfăşurare a celei de a 50 - a ediţie a Olimpiadei Naţionale de Chimie,
s-a fundamentat un buget total de 131.032,00 lei, din care contribuţia Consiliul Judeţean
Bacău este de 20.000,00 lei. Această sumă a fost folosită pentru a acoperi cheltuielile privind
transportul (închirierea de autocare în vederea vizitării obiectivelor cultural - istorice ale
judeţului), realizarea a 400 insigne (care se vor oferi elevilor participanţi la Olimpiadă), 100
plachete pentru profesori (profesori însoţitori, profesori care constituie comisia naţională şi
profesori invitaţi), 20 medalii pentru premianţii Olimpiadei şi pentru o parte din diplomele de
participare.
Diferenţa de cheltuieli a fost suportată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi
reprezintă cheltuieli pentru: masa şi cazarea participanţilor la eveniment, premii,
consumabile, transportul local al participanţilor şi pentru o parte din cheltuielile specifice
evenimentului (etichete autoadezive şi ştampile).
Asocierea Judeţului Bacău cu Asociația Județeană de Fotbal
Asociația Județeana de Fotbal Bacău este recunoscută de catre
Federația Română de Fotbal ca fiind unica asociație împuternicită
pentru organizarea competițiilor oficiale de fotbal, indiferent de esalon, categorie sau varstă,
la nivelul județului Bacău.
Toate competițiile ṣi acțiunile pe care le întreprinde AJF Bacău au ca scop creșterea
numărului de practicanți ai acestui sport pe întreg teritoriul județului Bacău, și, mai ales
descoperirea, lansarea, pregatirea si promovarea unor tineri talentați, pentru a putea ajunge
la fotbalul de performanță. Competițiile organizate de catre AJF Bacău sunt intreceri sportive
rezervate exclusiv fotbalului de masă (amator). Sportivii legitimați la asociațiile ṣi cluburile
sportive din județ sunt tineri care practică doar din placere această activitate. În ultimii ani,
numarul echipelor participante în campionatele organizate de AJF Bacău s-a mărit, însa,
problema cea mai gravă, cu care se confrunta asociația si echipele, este cea legata de
echipamentul și accesoriile sportive.
Până în prezent, actiunile desfăsurate de Asociația Judeteană de Fotbal Bacău nu au
privit exclusiv aspectul competițional, ci și-a îndreptat eforturile spre a crea un mecanism la
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care să participe întreaga comunitate. Dincolo de a fi un sport, fotbalul s-a impus prin
prezentă si viziune, ca un fenomen pe care comunitațile locale, județene, îl sprijină atât
pentru spectaculozitatea lui, dar mai ales pentru potentialul imens pe care-l are. Astăzi ne
cofruntam cu un grav deficit de jucatori amatori in comparație cu media la nivel de Europa.
Din acest motiv, considerăm că prin susținerea si dezvoltarea fotbalului de bază putem
crește bazinul de selecție pentru fotbalul de performanță. În plus, vom putea crește în mod
constant numarul de practicanți și de persoane implicate țn fenomenul fotbalistic.
Asociația noastra, în colaborare cu diverși sponsori a incercat în ultimii ani să ajute cu
echipament ṣi accesorii sportive aceste structuri sportive. Fondurile au fost insuficiente
pentru a mulţumi pe toata lumea. Anul trecut, cu sprijinul Consiliului Județean Bacău, s-au
achizitionat 400 bucați mingi fotbal competitie și 504 seturi de echipament pentru competiție,
personalizat, precum ṣi 55 de kit-uri delimitatori mix. In aceste condiții, venim cu rugămintea
de a ne sprijini prin dotarea cu mingi fotbal competiţie, plase porți fotbal, saci pentru mingi ṣi
steaguri de colț. Pentru achiziționarea celor 480 bucați mingi fotbal competiţie, 58 seturi de
plase pentru porți, 44 de seturi de steaguri de colţ ṣi 82 buc. saci pentru mingi, bugetul total
este de 143 000 lei, din care Consiliul Judetean Bacău va contribui cu suma de 130 000 ṣi
AJF Bacău cu suma de 13 000 de lei.
B. Contracte de parteneriat
1. Centrul de informare EUROPE DIRECT Bacău, reprezentat prin Universitatea “Vasile
Alecsandri” din Bacău, administraţia publică locală, reprezentată prin Consiliul
Judeţean Bacău ṣi Primăria Municipiului Bacău.
Principalele activități derulate pe parcursul anului 2016 au fost :
I. Obiectiv: Informarea reprezentanților și membrilor comunităților locale din administrația
publică, educație, sectorul non-guvernamental și a membrilor tineri din județul Bacău
cu privire la actualitatea din spațiul european, din cadrul instituțiilor Uniunii Europene și
cu privire la noi platforme și programe europene de formare și dezvoltare profesională.
Format: E-buletinul va prezenta două variante: pdf - încărcat într-un format interactiv pe o
pagină dedicată de pe site-ul centrului ED Bacău; template specific de mail-marketing
– va fi utilizat pentru transmiterea conținutului prin email către contactele din baza de
date a Centrului.
Parteneri: U.A.T. Județul Bacău, Primăria Municipiului Bacău.
Grupuri-țintă: mass-media, tineri, antreprenori, stakeholderi, instituții de învățământ,
instituții publice, ONG-uri, comunitatea academică,
Calendar: ianuarie – decembrie 2016
II. Album foto „Obiective turistice băcăuane și valoarea lor europeană”, ediția a II-a
Obiectiv: Publicaţia a fost realizată în anul 2014 într-o versiune bilingvă RO/ENGL, având
drept obiectiv promovarea turismului ca o manieră de creștere a locurilor de muncă din
zonele rurale ale județului prin potențialul turistic, cât și a numărului de investiții și a
proiectelor de înfrățire dintre comune din județ și comune/sate din alte state-membre.
În cadrul vizitei de informare și documentare, organizată, prin Centrul Europe Direct
Bacău, în anul 2015, în Spania, la Centrul Europe Direct Coslada, a cărui structurăgazdă este Federația Asociațiilor de Români în Spania (FEDROM), albumul foto a
beneficiat de un feedback pozitiv foarte bun, ducând astfel la creșterea reputațională a
brandului Europe Direct. Drept urmare a impactului generat, s-a solicitat crearea unor
versiuni lingvistice ale acestei publicații în alte trei limbi de circulație internațională,
respectiv franceză, spaniolă și italiană, urmând ca în anul 2016 această publicație să
fie prezentată la Târgul Internațional de Carte LIBER, eveniment organizat de Institutul
Cultural Român din Madrid. Astfel, prin impactul mediatic, generat în anul 2014,
consolidat în anul 2015 și extins în anul 2016 și prin acoperirea zonei de informare
prin includerea românilor plecați în Spania și activi în viața socio-culturală din Madrid
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și zonele proxime, precum și a comunităților cu specific social, educațional și cultural
din Madrid, considerăm oportună realizarea acestei publicații în varianta lingvistică
RO/ES.
Grupuri-țintă: românii plecați în Madrid, Spania; comunitățile socio-culturale și din turism
active pe plan european; cetățeni europeni
Calendar: Realizarea publicației în altă versiune lingvistică în perioada aprilie –
septembrie 2016; Prezentarea publicației la Târgul Internațional de Carte LIBER în
perioada 7 – 9 octombrie 2016.
Rezultate preconizate: Realizarea a 50 de exemplare publicaţie, format 22cm x 26cm,
150 pag/exemplar din publicaţia „Obiective turistice băcăuane și valoarea lor
europeană” într-una dintre variantele lingvistice RO/IT, RO/FR, RO/ES. Se vor realiza
7500 pagini cu conținut european.
III. 18 octombrie 2016: Ziua Europeană împotriva Traficului de Persoane
Obiectiv: În urma feedback-ului primit la ediția co-organizată în anul 2015, am constat un
nivel scăzut de informare și educare privind posibile situații de trafic și opțiunile
corecte pentru o posibilă victimă pentru a evita situația de a fi exploatată. Totodată,
participanții nu știau care sunt elementele de identificare ale unui traficant de persoane
și cum pot fi atrase posibile victime prin platforme online în situații de trafic. Traficul de
persoane este o realitate insuficient gestionată prin mecanismele aparatului
instituțional și ale societății civile. Luând în considerare propunerea președintelui J.C.
Juncker pentru o politică comună de migrație și pentru întărirea măsurilor de prevenire
și punitive a traficului de persoane, considerăm necesară continuarea co-organizării
acestui eveniment și în anul 2016.
Temă: Grupajul de informaţii proiectat pentru aceste colaje va fi unul binar, corelând
drepturile și beneficiile derivate din statutul de cetăţean european cu modele de
comportament care conduc la situații de trafic pentru posibile victime și cu inițiativele
Uniunii Europene în materie de migrație, prevenire a traficului de persoane și
securizare a frontierelor (serviciul FRONTEX).
Format/tip: Evenimentul va fi iniţiat de Centrul Județean Bacău din cadrul Agenției
Naționale împotriva Traficului de Persoane, iar Centrul Europe Direct Bacău va
participa activ prin organizarea unei expoziții tematice, diseminarea informației către
părți interesate (formatori, asistenți sociali, cadre didactice).
Parteneri:Centrul Județean Bacău aferent Agenției Naționale împotriva Traficului de
Persoane, U.A.T. Județul Bacău.
Grupuri-ţintă: tineri din mediul rural şi urban (elevi, absolvenţi de liceu, studenţi, voluntari);
adulţi (profesori, formatori, specialişti în diverse domenii).
Calendar: 15 – 22 octombrie 2016
Rezultate: Implicarea a 200 de participanţi, pe o durată de 2 ore, în care aceștia vor fi
expuși la conținut european relevant și personalizat, conform necesităților identificate
de informare.
TEDX Bacău – Ediția 2016
Obiectiv : Pentru că ne dorim ca Centrul Europe Direct Bacău să își mențină și să își și
aprofundeze rolul de armonizator și catalizator al schimbării, așa cum a fost
cartografiat acest proces în discursul privind Starea Uniunii al președintelui Juncker,
ne-am propus creșterea vizibilității și a impactului în comunitate, prin asocierea cu un
brand cunoscut la nivel global, respectiv TedX. Scopul evenimentelor de tip Tedx este
acela de a reinventa accesul și diseminarea cunoștințelor și a cunoașterii, respectiv de
a cartografia procesul învățării și educării tinerilor și comunităților.
Temă : Procesul schimbării și cum este acesta perceput, tranformat și impregnat în
comunități. Fiecare dintre cele trei ediții, organizate din 2013 până în prezent, s-au
axat pe paradigma schimbării, fie a modelului de antreprenoriat, fie a individului
(cetățean glob(c)al) și a inter-relaționării dintre viața personală și cea profesională.
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Totdată, în urma feedback-ului pozitiv, primit la activitatea Global village din anul 2015,
dedicată generării de noi modele narative, privind viitorul Uniunii Europene,
considerăm utilă continuarea acestei analize, dar într-un format inovativ și creativ.
Format : Evenimentul prezintă o structură tematică în trei părți - prima este dedicată
vorbitorilor, lideri comunitari în domeniul lor de expertiză, a doua este dedicată unei
sesiuni de networking și a treia este dedicată promovării tinerelor talente băcăuane.
Centrul Europe Direct Bacău va susține prima și a doua parte, prin susținerea unui
speaker (din domenii culturale sau dintr-o nișă a unei industrii creative) și a unui tânăr
talent băcăuan.
Parteneri : U.A.T. Județul Bacău, Asociația TedX Bacău
Grupuri-țintă : publicul larg, specialiști în dezvoltare personală, comunicatori, lideri
comunitari
Calendar : octombrie 2016
Rezultate : Expunerea la informație europeană, adaptată nevoilor locale ale comunităților
locale și regionale.
Indicatori modul: Se va participa activ la două evenimente, organizate de părți terțe. Vor fi
implicați 400 de participanți, în două activități cu o durată totală de 4 ore.
IV. Săptămâna tineretului băcăuan - Ziua mondială a educației 2016
Obiectiv: În cadrul focus grupului cu tematica pe calitatea vieții - calitatea învățământului,
realizat în anul 2015, s-au identificat solicitări pentru realizarea unor dezbateri privind
eficientizarea strategiilor pentru combaterea abandonului școlar și creșterea calității
învățământului de la nivel pre-școlar la nivel post-universitar. Totodată, la nivelul
Reprezentanței Comisiei Europene în România a fost stabilită ca prioritate națională de
comunicare pentru anul 2016 educația și modalități de combatere a abandonului școlar.
Format: Colajul de activități va include : 1 focus-grup (cu durata de 1 oră), ateliere de lucru cu
voluntari, proiecții de film cu scop educativ și 1 concert de muzică.
Grupuri-țintă: tineri din mediul urban și rural cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani,
formatori, cadre didactice, părinți, antreprenori sociali.
Parteneri: U.A.T. Județul Bacău, Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, Clubul de voluntari
din cadrul Centrului Regional Antidrog Bacău, Asociația Culturală Macondo (programul de
educație socială și cinematografică Cinema-Edu), Observatorul Astronomic Bacău.
Calendar: 27 septembrie – 6 octombrie 2016.
Locație: Sediul Centrului Europe Direct Bacău, Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, sediul
asociațiilor non-guvernamentale și al instituțiilor de învățământ partenere.
Rezultate estimate: Expunerea la informație europeană a 200 de participanți pe parcursul
a minimum 4 activități cu o durată minimă de 1,5 ore/activitate.
III. Implementare proiecte cu finanţare nerambursabilă
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 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.
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Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de POR 2007 – 2013, Consiliul
Județean Bacău a depus proiecte pe următoarele axe prioritare:
1. Axa prioritara 2, domeniul de interventie 2.1, 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+300130+100,
jud. Bacău;
 Reabilitare şi modernizare DJ 119, Bacău-Fundu Răcăciuni, km.1+680-12+300 şi
14+30028+050;
 Reabilitare şi modernizare DJ 207 D, Dămieneşti-Mîgla-Prăjeşti-Traian, km.28+00050+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.
Primele 3 obiective de investiţii au fost implementate în perioada 2009-2012,
Următoarele 4 obiective de investiţii au fost evaluate şi trecute pe lista de rezervă a
Organismului Intermediar, în vederea finanţării.
Tot în cadrul Programului Operațional Regional, Consiliul Județean a finalizat
următoarele proiecte:
 „Schi parc Slănic Moldova”, cod SMIS 3393, finanţat prin Axa prioritară 5 –
Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului; DMI 5.2 - Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi
creşterea calităţii serviciilor turistice.
 Perioada de implementare a proiectului a fost de 28 de luni, începand cu 14.12.2011,
când s-a semnat Contractul de finanţare;
 „Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement,
sănătate, cultură”, cod SMIS 16028, finanţat prin Axa prioritară 5 -„Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului”, DMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii
necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.
 Perioada de implementare a proiectului a fost martie 2011- iunie 2013;
 Imbunatatirea dotarii cu autospeciale de intervenţie ṣi salvare de la înaltime a bazelor
operaţionale pentru situaţii de urgenta în Regiunea Nord-Est, cod SMIS 3612, finanţat prin
Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3. –
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă.
 Perioada de implementare a proiectului a fost de 18 de luni de la semnarea
contractului de finanţare, februarie 2013 – august 2014
Având în vedere oportunitatea de finanţare oferită de POSCCE 2007 – 2013, Consiliul
Județean Bacău a depus un proiect pe Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea
implementării de soluţii de e-guvernare1 şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde
este necesar”, în cadrul apelului de proiect 3, următoarea aplicație:
 Dezvoltarea infrastructurii hardware si software pentru oferirea de servicii de eAdministratie, inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în județul Bacău –
acesta fiind contractat la sfârșitul anului 2013.
1

inclusiv servicii de e-administraţie, conform Legii 161/2003
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Proiecte finalizate în anul 2016
1. Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii hardware şi software pentru oferirea de servicii
de e-administraţie, inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în Judeţul
Bacău”, codul SMIS 48412, finanţat de Ministerul pentru Societatea Informaţională, prin
Fondul European de Dezvoltare Regională, a fost finalizat. Valoarea totală a proiectului este
de 6.733.200,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.456.989,27 lei.
Proiectul a fost implementat în Judeţul Bacău, pe o durată de 22 luni. Parteneri de proiect
sunt 15 U.A.T.-uri din Judeţul Bacău (primării de comune din Judeţul Bacău) şi anume: Cleja,
Coloneşti, Coţofăneşti, Dealu Morii, Faraoani, Găiceana, Motoşeni, Nicolae Bălcescu,
Orbeni, Pânceşti, Podu Turcului, Sascut, Tamaşi, Ungureni, Valea Seacă.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei serviciilor publice
adresate cetăţenilor şi mediului de afaceri de pe raza U.A.T.-urilor partenere cu privire la
informaţiile din domeniul agricol şi implementarea de tehnologii informaţionale (a unor
aplicaţii informatice) care să contribuie la o gestiune mai bună a problemelor legate de
posesia şi folosinţa terenurilor agricole.
Îndeplinirea obiectivelor propuse în proiect a fost realizată prin activităţi precum:
1. Implementarea sistemului informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format
electronic, precum şi a modulelor complementare;
2. Instruirea personalului din cadrul Consiliul Judeţean Bacău şi de la cele 15
U.A.T.-uri partenere care va utiliza produsele software implementate şi care va asigura
parţial mentenanţa soluţiei.
Beneficiari ai proiectului sunt următorii:
 Consiliul Judeţean Bacău şi cele ele 15 UAT-uri partenere de proiect;
 Instituţiile publice, printre care enumerăm: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative; Institutul Naţional de Statistică;
 Cetăţeni din Judeţul Bacău, societăţi comerciale şi ONG-uri active în zonele
administrate de UAT-urile partenere, asociaţii de producători agricoli şi alte entităţi
interesate.
2. Proiectul - Restaurarea şi Valorificarea Durabilă a Patrimoniului Cultural –
Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău
În perioada de 30.09.2014 – 30.06.2016, Consiliul
Judeţean Bacău a implementat Proiectul „Restaurarea şi
Valorificarea Durabilă a Patrimoniului Cultural-Observatorul
Astronomic „Victor Anestin” Bacău,cod SMIS 13163, din fonduri
ale Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară
5, Domeniul major de intervenţie 5.1.Valoarea totală a proiectului
a fost de 9.680.813,98 lei din care:
Finanţare nerambursabilă: 5.363.481,70 lei
Contribuţie beneficiar: 2.500.857,82 lei
TVA: 1.816.474,46 lei
Obiectivul general al proiectului a constat în sprijinirea
dezvoltării economice şi sociale a Judeţului Bacău şi Regiunii Nord Est într-o manieră
durabilă, echilibrată şi eficientă, prin dezvoltarea/ diversificarea/ valorificarea/ promovarea
potenţialului turistic în Bacău şi creşterea adresabilităţii acestuia unei categorii de
consumatori orientate către turismul cultural, istoric, ştiinţific şi tehnico-aplicativ.
Obiectivele specifice urmărite în implementarea proiectului au vizat creşterea eficienţei
tehnice, alinierea serviciilor oferite la aşteptările utilizatorilor şi creşterea accesibilităţii
acestora.
Atingerea obiectivelor are drept rezultate:
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 Dezvoltarea durabilă a turismului cultural în judeţul Bacău prin crearea unei oferte
turistice diversificată şi competitivă, care să conducă la creşterea volumului activitătii turistice
şi respectiv, a circulaţiei turistice şi promovarea imaginii Observatorului Astronomic şi a
Judeţului Bacău;
 Stimularea dezvoltării ofertei turistice de calitate ce va permite creşterea
încasărilor şi a contribuţiei sectorului turistic în PIB, precum şi sporirea gradului de absorbţie
a forţei de muncă;
 Asigurarea complementarităţii principalelor atracţii turistice culturale din Judeţul
Bacău cu Observatorul Astronomic ca destinaţie pentru turismul cultural;
 Creşterea numărului de vizitatori ai Observatorului Astronomic „Victor Anestin” cu
42% în primul an de funcţionare, urmată de o creştere anuală de 10% în următorii 7 ani de
funcţionare, precum şi creşterea încasărilor la nivelul acestuia.
Grupul ţintă care beneficiază de rezultatele implementării proiectului include:
Beneficiari direcţi:
 Locuitorii Judeţului Bacău, fără limită de vârstă, care au fost informaţi despre
această iniţiativă prin intermediul materialelor promoţionale: pliante, broşuri, portal web, a
informaţiilor de presă;
 Potenţialii turişti români şi străini care doresc să viziteze Judeţul Bacău şi care vor
avea posibilitatea de a se recrea şi de a cunoaşte un nou domeniu, cel al astronomiei;
Beneficiari indirecţi:
 Comunitatea din judeţul Bacău, în ansamblul ei;
 Agenţii economici: agenţii de turism, unităţi de alimentaţie publică şi cazare,
transportatori, agenţii de publicitate, tipografii, furnizori de servicii diverse (foto, film, software
specializat) etc.
Activităţile principale desfaşurate în cadrul proiectului au constat în:
 Desfăşurarea licitaţiilor de achiziţie publică de servicii consultanţă în vederea asigurării
managementului de proiect, de lucrări, servicii de dirigenţie şantier, servicii de asistenţă tehnică din
partea proiectantului, servicii de publicitate- promovare, servicii de audit, dotari echipamente şi mobilier;
 Promovarea proiectului şi a temelor orizontale;
 Derularea propriu-zisă a activităţilor de construcţii şi echipamente cu şi fără montaj, probe
tehnologice;
 Auditarea financiar – contabilă;
 Raportări intermediare şi finale către finanţator.
Proiectul a urmărit restaurarea, conservarea şi modernizarea clădirii Observatorului
Astronomic “Victor Anestin” Bacău. Modernizarea clădirii Observatorului Astronomic a
presupus crearea la nivelul superior a unei platforme circulabile, unde s-a amenajat o sală
ecuatorială, acoperită cu o cupolă rabatabilă, dotată cu un telescop performant. Noul corp de
clădire, construit în partea de sud a Observatorului, înglobează accesul în construcţia
existentă. Pentru comunicarea pe orizontală, între cele două corpuri s-a realizat la nivelul
parterului, etajelor I şi II, câte un hol de trecere. Accesul la sala ecuatorială se face prin o
galerie de trecere din construcţia nouă spre construcţia existentă a Observatorului
Astronomic. Clădirea nouă a fost prevazută cu o scară de acces în 4 rampe şi cu un lift
panoramic vitrat pentru 6 persoane. Crearea centrelor de informare la fiecare nivel al
construcţiei noi şi realizarea sălii ecuatoriale la ultimul nivel al clădirii actuale au condus la
realizarea unui obiectiv arhitectural unitar, ce modifică aspectul de prezentare ṣi
modernizează expoziţia Observatorului Astronomic.
IV. Finanţarea nerambursabilă de proiecte sociale, culturale şi sportive din bugetul
Consiliul Judeţean Bacău, alocată pentru activităţi nonprofit de interes judeţean
(Legea nr. 350/2005)
Prin intermediul Legii nr. 350/2005, administraţiile publice locale au posibilitatea de a
acorda, din bugetul propriu, finanţări nerambursabile persoanelor fizice/juridice fără scop
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patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii, precum şi cultelor religioase
recunoscute conform legii. În acest sens, conform principiilor cadrului general şi procedurii în
vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, Consiliul
Judeţean Bacău a finanţat 42 de proiecte sociale, sportive şi culturale, după cum urmează:
Lista proiectelor selectate
 În domeniul cultural
1. Proiectul “Portul, muzica si dansul ne reprezintă pe noi”, aplicant „Asociația
Desparțamantul Astra Vasile Alecsandri”,finanţat în baza Legii 350/2005 – a contribuit la
dezvoltarea sentimentului patriotic în rândul tinerilor, al mândriei ṣi responsabilitații de a
reprezenta cu cinste Județul Bacau pe plan internațional prin transmiterea frumuseții
folclorului ṣi tradițiilor românești în cadrul evenimentelor culturale internaționale. Buget
PROIECT = 20.238 LEI, contribuția Consiliului Judetean Bacău fiind de 17.000 lei.
2. Proiectul cultural “Atelierul de folclor – Leagăn strămoşesc-ediția I”, aplicant
asociația “Leagăn strămoşesc”, finanţat în baza Legii nr. 350/2005 – a avut drept scop
perfecţionarea aptitudinilor muzicale a unui număr de 20 de copii, beneficiari ai proiectului, cu
vârste cuprinse între 6-14 ani, în vederea dezvoltării sustenabile şi durabile a culturii din
perspectiva integrată a acesteia cu educaţia informală.
3. Proiectul „Muguraşii agăşeni – ambasadorii tradiţiilor”, aplicant Asociația
„Muguraşii agăşeni”, a promovat şi sprijinit creativitatea culturală în rândul tinerilor, a
promovat imaginea judeţului Bacău la nivel regional şi internaţional, prin participare la
festivaluri folclorice şi alte evenimente culturale, în ţară şi în străinătate, dezvoltând astfel
relaţiile inter-culturale.
4. Proiectul ”Albumul folclorului autentic din judeţul Bacău”, aplicant Asociaţia
”Comunico” din Bacău a contribuit la cunoaşterea culturii tradiţionale a judeţului nostru de
către cei tineri (şi nu numai), care sunt îndreptăţiţi să-şi însuşească cunoştinţe despre
specificul tradiţiilor artistice ale locului în care trăiesc, prin intermediul unui mijloc modern,
eficient şi cu impact major - a folclorului autentic din întreg judeţul Bacău şi din subzonele
sale etnofolclorice. Valoarea totala a proiectului: 15.000 lei, cofinanţarea Consiliului Judeţean
Bacău este de 12.000 lei.
5. Proiectul ”Festivalul Național pentru Tineret - Folcloru-i din Strabuni”, Editia a III-a,
solicitant Asociația “Scoala de Pian Dragos Lungu” a lansat în Județul Bacau un eveniment
de folclor muzical autentic românesc „Folcloru-i din strabuni”, cu ediții anuale, în scopul
încurajarii tinerilor artiști de a educa „consumul” de muzică al tinerelor generații. Valoarea
totala a proiectului: 14.000 lei, cofinanțarea Consiliului Județean Bacău: 10.000 lei.
6. Proiectul „Comori de suflet băcăuan, dincolo de timp ṣi spațiu”, solicitant Asociația
”Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron” și-a propus stimularea interesului elevilor pentru cultură,
istoria ṣi folclorul jud. Bacău. Valoarea totalã a proiectului: 11.111 lei, cofinanțarea Consiliului
Județean Bacău: 10.000 lei.
7. Proiectul „Scene În Mișcare”, solicitant Asociația “Unlimited Connections”, vizează
incluziunea sociala a 60 de copii ṣi tineri din mediul rural ce aparțin grupurilor vulnerabile.
Acestea se vor realiza prin activitați de socializare, de comunicare, de dezbatere în cadrul
activitaților unei tabere sociale. Valoarea totala a proiectului: 64.212,33 lei, contribuţia
Consiliului Județean Bacău: 55.999,57 lei.
8. Proiectul cultural: Festivalul Naţional de Muzică Uşoară pentru copii „Stea Printre
Stele” – ediţia a V-a, aplicant: Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Neuromotor Bacău,
a urmărit atât dezvoltarea şi promovarea vieţii culturale băcăuane, prin organizarea unui
festival naţional de muzică uşoară pentru copii, cu impact major asupra publicului ţintă, cât şi
dezvoltarea şi promovarea abilităţilor copiilor cu handicap sau boli invalidante, prin
participarea la activităţi de artterapie, meloterapie şi ergoterapie şi promovarea acestora la
nivelul comunităţii băcăuane. Valoarea totală a proiectului este de 36.900 lei, contribuţia
Consiliului Judeţean fiind de 21.000 lei.
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9. Proiectul cultural: „Casele memoriale din Judetul Bacău”, solicitant Gabriela
Gîrmacea, a contribuit la promovarea imaginii ṣi formarea unei reprezentari culturale ṣi
științifice a judeţului Bacau, prin editarea unui Album cu casele memoriale din intregul județ.
Valoarea totala a proiectului: 11.111 lei, din care contributia Consiliului Județean Bacău:
10.000 lei.
10. Proiectul ”Festivalul de Folclor Sarata 2016”, solicitant Asociatia Sarațelul, a
contribuit la descoperirea, promovarea ṣi stimularea de noi talente din rândul tinerilor,
punerea în valoare a dansului popular, a costumului tradițional românesc ṣi a cântecului
popular. Valoarea totala a proiectului: 13.010 lei, cofinanţarea Consiliului Județean Bacău:
10.000 lei.
11. Proiectul ”Sărbatoarea Artelor Moderne, Editia V- eveniment de promovare a
copiilor talentați din Județul Bacău”, solicitant Asociația Armonie si Culoare, a avut drept scop
promovarea copiilor cu aptitudini artistice, prin spectacole de muzica, dans ṣi expoziție de
arta plasticã ṣi fotografie. Valoarea totalã a proiectului: 13.333 lei, cofinanţarea Consiliului
Județean Bacău: 12.000 lei.
12. Prin Proiectul ”Singur Acasă Program Integrat de Asitența Psihologică ṣi Medicală
a Copiilor Făra Parinți din Județul Bacău”, solicitant Asociația Mutatis Mutandis, au fost
furnizate pachete de servicii sociale integrate de asistența psihologică ṣi medicală timp de 5
luni, vizând identificarea, evaluarea ṣi informarea medicală, consilierea psihologică,
dezvoltarea persoanalã ṣi orientarea vocațională a 100 de elevi. Valoarea totalã a proiectului:
29.580 lei, cofinanţarea Consiliului Județean Bacău: 26.000 lei.
13. Proiectul ”Festivalul Concurs Național de Creație Literară Avangarda XXII”,
solicitant Fundația Culturală Georgeta ṣi Mircea Cancicov, a urmarit promovarea ṣi
descoperirea creatorilor de poezie, proza, teatru, eseu ṣi critica literarã, tineri ṣi adulţi,
începatori ṣi profesioniști, atât din România cât și din Republica Moldova, Bucovina de Nord
(Ucraina) care scriu în limba română ṣi care nu au debutat editorial ṣi nu au depașit vârsta de
47 de ani. Au fost descoperite cele mai valoroase cãrți de poezie aferente anului 2015, cu
autori ce nu au depașit 47 de ani, respectiv 65 ani. Valoarea totalã a proiectului: 44.450 lei,
cofinanţarea Consiliului Județean Bacău: 40.000 lei.
14. Proiect cultural: “Festivalul Internaţional de Teatru, Muzică şi Dans „Neghiniţă” –
ediţia a VII-a”, aplicant: Fundaţia Teatrală Neghiniţă Bacău, a oferit posibilitatea educării
copiilor în spiritul dragostei pentru artă şi pentru frumos, având scopul de a transforma tânăra
generaţie în consumator de cultură, răspunzând unei nevoi reale a vieţii culturale româneşti.
Valoarea totală a proiectului este 47.900 lei, din care finanţarea nerambursabilă din partea
Consiliului Judetean este de 31.000 lei.
15. Proiectul „Obârşia Mioriței – eveniment naţional de promovare şi conservare a
valorilor patrimoniului material şi imaterial a microzonei etnografice Valea Caşinului, ediţia a
II-a”, Asociaţia „Caşin – Tezaur de Frumusețe” a contribuit la promovarea identităţii culturale
a microzonei etnografice Valea Caşinului din Judeţul Bacău, în vederea conservării şi
valorificării patrimoniului cultural material şi imaterial tradiţional al satului românesc, prin
organizarea evenimentului naţional „Obârşia Mioriţei”, ediţia a II-a.
16. Proiectul “Drag mi-i cântul românesc”, Asociaţia Privighetorile Zeletinului a
contribuit la promovarea şi menţinerea patrimoniului cultural tradiţional românesc, exprimat
prin valorile lumii satului românesc în cadrul unor activităţi susţinute cu ocazia diferitelor
manifestări culturale organizate în judeţul Bacău.
17. Proiectul “Zilele muzicii instrumentale – Saxofonul Romantic, Bacau ed. a- V -a, un
alt mod de promovare a imaginii culturale a Județului Bacău”, solicitant Asociația Culturală
„Nume Noi”, a contribuit la promovarea imaginii culturale a Judetului Bacau, la dezvoltarea ṣi
diversificarea creativitaţii ṣi a vieţii culturale băcăuane, prin continuarea ṣi dezvoltarea unui
eveniment special, atât ca domeniu pe plan județean, cât și prin însuși conceptul de muzică
instrumentală, cu impact major asupra publicului larg și asupra relațiilor trans-culturale din
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muzica instrumentală. Valoarea totala a proiectului: 21.315 lei, cofinanţarea Consiliului
Județean Bacău: 19.000 lei.
18. Prin proiectul „Studio De Fotografie”, solicitant Rotaru Bianca, s-a urmarit
dezvoltarea simtului estetic ṣi artistic al elevilor, valorificarea cunoștintelor despre fotografie
ṣi calculator, identificarea elevilor talentați și valorificarea lor. Valoarea totala a proiectului:
12.000 lei, contribuţia Consiliului Județean Bacău: 10.000 lei
19. Proiectul cultural ”Festival de folclor ṣi tradiții populare Cununa Munților”, solicitant
„Asociația Culturală Ca la Noi”, a contribuit la promovarea tradițiilor și a folclorului din Județul
Bacău și a Județelor Suceava, Neamț, Iași, la care au participat 20 de ansambluri. Valoarea
totala a proiectului: 25.675 lei, din care contributia Consiliului Județean Bacău: 20.000 lei.
20. Proiectul cultural “Repere Culturale – Pictori Băcăuani”, solicitant „Asociația
Conștiința Eurpeană”, a contribuit la promovarea artiștilor plastici din Județul Bacău, prin
realizarea unei expoziții cu lucrari ṣi a unui film documentar cu lucrãrile artiștilor ṣi locațiile
unde se realizează tabere de creație. Valoarea totala a proiectului: 22.400 lei, din care
contribuţia Consiliului Județean Bacău: 20.000 lei.
21. Proiectul cultural „Să ne cunoaștem prin cântec – Bunicii cântă pentru copii,
parinți, bunici”, solicitant „Uniunea Generala A Pensionarilor Din Județul Bacău”, a contribuit
la pastrarea unor tradiții ṣi a folclorului ṣi au organizat momente artistice în centre sociale,
azile de bãtrâni ṣi centre de zi din Județul Bacău (Fântânele, Stanisești, Hârja). Valoarea
totala a proiectului: 13.333 lei, din care contribuţia Consiliului Județean Bacău: 12.000 lei.
22. Proiectul ”Trecut, prezent ṣi viitor în cultura Băcăuana”, solicitant Asociația
Învațatorilor din județul Bacău, a contribuit la creșterea gradului de cultură administrativă și
civică, promovarea valorilor patrimoniului cultural al județului Bacău, prin organizarea unui
simpozion cu tema „Trecut, prezent ṣi viitor în cultura Băcăuana”. Valoarea totalã a
proiectului: 11.227 lei, din care contribuţia Consiliului Județean Bacău: 10.000 lei.
23. Proiectul ”Muzica între arta ṣi terapie”, solicitant Asociația „Sprijin pentru parinți”, a
urmărit creșterea accesului publicului de diferite vârste la manifestari artistice în vederea
formarii acestuia ca spectator ṣi dobândirea unor abilitãţi minime de participare la actul
artistic. Este, astfel, încurajat potențialul creator ṣi artistic a unui grup de 40 de copii ṣi tineri,
precum ṣi oferirea cãtre comunitate a unor activitați non-formale ṣi de petrecere a timpului
liber, prin utilizarea instrumentelor muzicale, ca formã de exprimare în grup. Valoarea totalã a
proiectului: 16.667 lei, din care contribuţia Consiliului Județean Bacău: 15.000 lei.
24. Proiect ”Dintre sute de catarge”, solicitant Cristina STEFAN, a contribuit la
descoperirea şi promovarea a celor mai talentaţi elevi şi studenţi din universitaţile, colegiile,
liceele şi gimnaziile din judeţul Bacău, începători şi debutanţi în arta scrisului (poezie, proză,
teatru, eseu, critică literară. Valoarea totala a proiectului: 18.502 lei, din care contribuţia
Consiliului Judetean Bacau: 16.000 lei.
25. Proiectul cultural: “Connect Art”, solicitant Asociatia De Tineret Onestin, a
contribuit la stimularea creativitații și a interesulului tinerilor pentru activitați cultural-artistice
în vederea dezvoltării potențialului antreprenorial a tinerilor. Valoarea totalã a proiectului:
17.900 lei, din care contribuţia Consiliului Județean Bacau: 10.192.23 lei
 În domeniul social
1. Proiectul „Viitorul incepe azi” al Asociației Rural Med Zeletin” – finanţat în baza
Legii nr. 350/2005 - are drept scop facilitarea accesului la ocupare a persoanelor provenind din
grupurile vulnerabile - respectiv tinerii viitori absolventi ai studiilor liceale din comunele Podu
Turcului și Răchitoasa (100 de persoane), prin realizarea de cursuri de căutare activă a unui
loc de muncă şi pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, inclusiv posibilitațile de finanțare
nerambursabile aferente programarii finaciare 2014-2020. Buget proiect în valoare de 9.125
lei, contribuţia Consiliului Județean Bacău fiind de 26.000 lei.
2. Proiect social “O viaţă demnă pentru bunicii noştri”, aplicant - Societatea Naţională
de Cruce Roşie din România – Filiala Bacău, finanţat în baza Legii nr. 350/2005 – are drept
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scop creşterea calităţii vieţii și a accesului persoanelor vârstnice la un trai mai bun prin
implementarea serviciilor de îngrijire la domiciliu în vederea soluţionării problemelor sociale ṣi
medicale ale vârstnicilor expuşi riscului de a fi marginalizaţi. Buget proiect 29.125 lei,
contribuţia Consiliului Județean Bacău fiind de 26.000 lei.
3. Proiectul: „Educaţia părinţilor pentru sănătatea copiilor”, solicitant Asociaţia Trust
Orfelinat Ungureni, şi-a propus să contribuie, din punct de vedere logistic, la educaţia pentru
sănătate atât a părinţilor, care însoţesc copiii internaţi în Secţiile de Pediatrie şi Chirurgie
Pediatrică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, cât şi a celor cu copii diagnosticaţi cu
diabet, prin intermediul unor întâlniri susţinute de către personalul medical. Valoarea totală a
proiectului 16.105 lei, cofinanţarea Consiliului Judeţean Bacău - 10.000 lei.
4. Proiectul „Extinderea activităţilor sociale ale centrului de zi din Cireşoaia”,
solicitant Congregatia Surorilor Providenței, finanţat în baza Legii 350/2005 contribuie la
dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale adresate copiilor şi tinerilor aparţinând
grupurilor vulnerabile, dezavantajate social din Cireşoaia, Slănic-Moldova, prin activităţile
Centrului de Zi al Congregaţiei Surorilor Providenţei din Cireşoaia. Valoarea totala a
proiectului 31.240 lei, cofinanţarea Consiliului Judeţean Bacău 20.000 lei.
5. Proiectul „Învăţam, ne jucăm şi creştem împreună”, solicitant: Fundatia Sfântul
Ioan Calabria, îşi propune să dezvolte şi să extindă activităţile centrului de zi prin
desfăşurarea unui program socio-educativ pe timpul verii, precum şi îmbunătăţirea
activităţilor artistice desfăşurate în cadrul centrului de zi. Valoarea totala a proiectului 30.700
lei, cofinanţarea Consiliului Judeţean Bacău: 27.000 lei.
6. Proiectul: „FAN, cu dragă inimă”, solicitantul Asociaţia pentru Promovarea
Dezvoltării Personale, îşi propune implicarea directă a copiilor (persoane vulnerabile şi nu
numai), atât din mediul rural, cât şi urban, în activităţi ce vizează dezvoltarea unui stil de viaţă
sănătos, respectul faţă de viaţa personală, sănătatea proprie şi a celorlalţi. Valoarea totala a
proiectului 17.200 lei, cofinanţarea Consiliului Judeţean Bacău- 15.000 lei.
7. Proiectul „Casa tinerilor bacauani”, solicitant Asociatia “Unlimited Connections”,
contribuie la incluziunea socială a grupului ţintă şi, prin activităţile sale, dezvoltă
personalitatea şi încrederea în sine a copiilor şi tinerilor din grupurile vulnerabile din mediul
rural (din judeţul Bacău), pentru a promova şi proteja integritatea morală şi identitatea lor
culturală. Valoarea totala a proiectului: 79.678,56 lei, contribuţia Consiliului Judetean Bacau:
69.997,61 lei
8. Proiectul social: “Primii paşi spre independenţă”, aplicant Asociaţia de Sprijin a
Copiilor Handicapaţi Neuromotor Bacău, a contribuit la creşterea calităţii vieţii copiilor cu
handicap sau boli invalidante, sprijinirea integrării sociale a acestora prin activităţi de
recuperare şi reabilitare, dezvoltarea potenţialului şi abilităţilor, precum şi consilierea şi
instruirea părinţilor acestora. Valoarea totală a proiectului este de 65.000 lei, contribuţia
Consiliului Judeţean Bacău fiind de 38.000 lei.
9. Proiectul Centrul privind Dezvoltarea Deprinderilor de Viața Independenta ”Don
Bosco“, solicitant Fundația „Sfântul Ioan Bosco”, a contribuit la responsabilizarea tinerilor fața
de propriul viitor prin pregatirea acestora pentru viața de adult, pe plan personal, social si
professional. Valoarea totala a proiectului este 33.230 lei, cofinanțarea Consiliului Județean
Bacău: 28.000 lei.
10. Proiectul ”Abordarea integrata în furnizarea de servicii socio-medicale în cadrul
Centrului rezidențial de îngrijire a persoanelor vârstnice, Hârja, com. Oituz”, solicitant
Asociația Sf. Voievod Ștefan Cel Mare – Hârja, a contribuit la creșterea calitații vieții a 36 de
persoane vârstnice, dintre care 24 sunt imobilizați la pat și au necesitat îngrijiri speciale, prin
acordarea de servicii socio-medicale: terapie de recuperare- reabilitare, terapie medicala ṣi
terapie ocupațională. În cadrul acestui proiect, s-a organizat un simpozion internațional la
care au participat reprezentanți ai Autoritaților publice judeţene ṣi din ţară, precum şi invitați
din strainatate, reprezentanti ai centrelor sociale. Valoarea totala a proiectului este 42.434
lei, cofinanţarea Consiliului Județean Bacău: 38.000 lei.
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11. Proiectul ”Servicii sociale între școala ṣi acasă”, solicitant Asociația „Sprijin pentru
parinți” Bacău, a contribuit la prevenirea ṣi combaterea discriminarii- susținerea de servicii
sociale adresate copiilor cu handicap senzorial precum ṣi a copiilor aflați în situație de risc
datorat gradului de sãracie. Valoarea totala a proiectului este 22.223 lei, cofinanţarea
Consiliului Județean Bacău: 20.000 lei.
 În domeniul sportiv
1. Proiectul “Handbal pentru viaţă“, aplicant: Asociaţia Sportivă O.K. Sport Oneşti,
finanţat în baza Legii 350/2005 – a contribuit la susţinerea activităţilor sportive de masă şi
performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor din judeţul Bacău. Valoare totalã proiect 30.000 lei,
din care finanţarea Consiliului Judeţean Bacãu: 26.276,65 lei
2. Proiectul: „Toti facem sport”, solicitant Asociația Sportivă „Viitorul Sportiv”, a
urmărit realizarea unui program de selecţie pentru performanțe sportive, prin participarea la
campionatele naționale ṣi turneele internationale de tenis de câmp. Valoarea totala a
proiectului 19.000 lei, cofinanţarea Consiliului Județean Bacău 15.000 lei
3. Proiectul “Promovarea Tinerelor Talente”, solicitant Asociația „Aqua Suport”, a
urmărit promovarea copiilor ṣi juniorilor spre înotul de performanță ṣi participarea la
competițiile sportive din cadrul calendarului competițional. Valoarea totala a proiectului
45.300 lei, cofinanţarea Consiliului Județean Bacău 40.000 lei.
4. Proiectul Fotbalul Feminin Băcăuan “Step by Step”, solicitant Asociația Fotbal
Club Magura 2012, a urmărit încurajarea, pregatirea ṣi promovarea sportului de echipă,
fotbalul feminin, un sport nou în Bacău. Valoarea totala a proiectului 34.870 lei, cofinanţarea
Consiliului Județean Bacău: 30.000 lei.
5. Proiectul Sportiv “Cupa Green Club Editia 2016”, solicitant „Asociația Clubul
Sportiv Green Club Bacău”, a contribuit la promovarea fotbalului ca mijloc de interacționare ṣi
integrare socială a tinerilor din Județul Bacău. Valoarea totala a proiectului 22.222 lei, din
care contribuţia Consiliului Județean Bacău 20.000 lei.
6. Proiectul: “Pregatirea, Dezvoltarea si Educarea Copiilor prin Fotbal”, solicitant
„Asociația Pregatirea Pentru Dezvoltarea Fotbalului si a altor Sporturi” a contribuit la
promovarea fotbalului ca mijloc de interactionare ṣi integrare sociala a tinerilor din Județul
Bacău. Valoarea totalã a proiectului: 28.000 lei, din care contribuţia Consiliului Județean
Bacău: 22.265.77 lei
V. Alte activităţi
Organizarea şi desfăşurarea proiectului “Toamnă Bacoviană”, ediţia a VI-a
Scopul proiectului este de reunire atât a oamenilor de cultură, scriitorilor din ţară şi
străinătate, membri ai Academiei Române, profesorilor universitari, actorilor, muzicienilor şi
criticilor de artă, dar şi a tinerelor talente literare şi artistice din judeţul Bacău şi din ţară, în
vederea prezentării operei marelui scriitor George Bacovia şi aniversarea a 135 de ani de la
naşterea marelui scriitor. Beneficiarii proiectului au fost peste 300 de persoane participante la
manifestare (scriitori romani ṣi străini - Franţa, editori, cadre didactice, redactori, studenţi,
elevi, reprezentanţi ai instituţiilor de cultură din judeţ, ai autorităţilor publice locale şi
judeţene). În cadrul proiectului, au fost realizate următoarele acţiuni şi evenimente: manifestari artistice la statuia poetului; - tipărirea şi distribuirea gratuită a volumului “Toamnă
Bacoviană – ediţia a VI-a” (în care se regasesc tinerii participanţi la concursul de debut
poezie ṣi eseu) în format A4, într-un tiraj de 100 de exemplare. Acesta include lucrări în
domeniul poeziei şi eseuri ale debutanţilor, conform regulamentului concursului; - reeditarea
carţii “Stanţe Burgheze- George Bacovia”, editie îngrijita de poetul Ovidiu Genaru într-un tiraj
de 300 exemplare ṣi au fost distribuite gratuit; - organizarea şi susţinerea colocviului dedicat
aniversarii a 135 de ani de la naṣterea poetului George Bacovia, cu tema “Bacovia ṣi lumea
contemporanã”; - lansarea de carţi a unor autori participanţi la manifestari în cadrul Salonului
de carte; - ceremonia de decernare a premiilor pentru debutanţi, a premiilor de exegeză, de
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excelenţă, premiului naţional George Bacovia, premiului “Opera Omnia”, “Scriitoarea anului”,
precum ṣi a premiilor pentru ṣcoli gimnaziale ṣi licee participante la concurs, dedicate
acestora; - deplasarea unui număr de 80 de scriitori în instituţiile de învăţământ (colegiile şi
liceele din Bacău) pentru a se întâlni cu liceeni şi a discuta despre opera bacoviană şi
probleme legate de literatura contemporană; - vizitarea Casei Memoriale ,,Geoge Bacovia’’
de catre participanţii la eveniment; - recital de poezie, cântece, moment liric din opera
bacoviană, cu participarea scriitorilor consacraţi, a şcolilor gimnaziale şi colegiilor/liceelor
băcăuane.
Univesitatea „George Bacovia” Bacãu
Titlul Proiectului: Eveniment: Conferinţa naţională cu participare internaţională
„Devianţă şi Criminalitate. Evoluţie, Tendinţe şi Perspective - DECRET” – Ediţia 2/2016.
Scopul proiectului este de a dezvolta cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în
domeniul devianţei şi a criminalităţii, prin reunirea unui larg colectiv de profesori universitari,
cercetători şi doctoranzi, în vederea prezentării unor lucrări ştiinţifice originale care să
reflecte evoluţia, tendinţelor şi perspectivele existente în prevenirea şi combaterea devianţei
şi a criminalităţii, precum şi a impacturilor pe care le are în domeniul politic, economic, social
şi cultural, la nivel naţional, regional şi judeţean.
Cu ocazia aniversării a 25 de ani de existenţă, Universitatea „George Bacovia” din
Bacău a organizat, în perioada 24-25 noiembrie 2016, ediţia a II-a a Conferinţei naţionale cu
participare internaţională „Devianţă şi Criminalitate. Evoluţie, Tendinţe şi Perspective DECRET”.
Beneficiari direcţi: 200 de persoane: profesori universitari, cercetători, doctoranzi,
masteranzi, studenţi, cadre didactice din învăţământul preuniversitar, judecători, procurori,
poliţişti, avocaţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti, medici legişti, medici psihiatri,
psihologi, experţi şi alte categorii de persoane care activează în instituţii sau organizaţii a
căror activitate are impact în prevenirea şi combaterea devianţei şi a criminalităţii, din ţară şi
din judeţul Bacău, care au prezentat sau, după caz, au asistat la prezentarea de lucrări
ştiinţifice la această conferinţă, precum şi 20 invitaţi speciali.
Obiectivele generale:
- continuarea tradiţiei de a organiza conferinţe în domeniul prevenirii şi combaterii
devianţei şi a criminalităţii;
- promovarea celor mai înalte valori de etică şi morală, strict necesare creşterii
performanţelor în orice domeniu de activitate;
- dezvoltarea colaborării ştiinţifice in domeniul prevenirii şi combaterii devianţei şi a
criminalităţii, între mediul academic şi cel profesional, prioritar fiind cel din judeţul Bacău;
- creşterea vizibilităţii şi promovarea judeţului Bacău.
Conferinţa naţională cu participare internaţională „Devianţă şi Criminalitate. Evoluţie,
Tendinţe şi Perspective - DECRET”, a fost organizată în parteneriat cu instituţii prestigioase
ale mediului academic din România, precum şi cu instituţii ce au avut un rol important în
administraţia publică băcăuană, inclusiv în domeniul prevenirii şi combaterii devianţei şi a
criminalităţii la nivelul judeţului Bacău: Universitatea „George Bacovia” din Bacău - Facultatea
de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative; Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Psihologie şi Sociologie - Departamentul de Asistenţă Socială; Universitatea
Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti; Universitatea Româno-Americană din Bucureşti;
Universitatea Transilvania din Braşov; Universitatea Spiru Haret din Braşov; Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti; Agenţia Naţională Antidrog; Administraţia
Naţională a Penitenciarelor; Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor (I.P.A. Secţia Română);
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău; Serviciul de Medicină Legală Bacău; Inspectoratul
Şcolar Judeţean Bacău; Asociaţia Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv - APACA
Bacău; Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău; Colegiul
Asistenţilor Sociali - Filiala Bacău; Institutul Naţional de Pregătire Profesională a Avocaţilor 28
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Centrul Teritorial Iaşi; Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău; Asociaţia Română de
Ştiinţe Penale (A.R.S.P.); Editura Universul Juridic; Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău;
Consiliul Judeţean Bacău; Consiliul Local al Municipiului Bacău.
Această conferinţă a beneficiat de un comitet ştiinţific din care fac parte specialişti de
prestigiu ai mediului academic şi universitar din România şi din străinătate, unul dintre
membri fiind din Norvegia (Prof. Ph.D, Knut Magne STEN, HiST Sør Trøndelag University
College).
Rezultate calitative:
- promovarea valorilor ştiinţifice, etice, morale şi culturale autentice;
- promovarea cercetării ştiinţifice şi a învăţământului superior din Bacău.
- dezvoltarea colaborării ştiinţifice dintre diferitele comunităţi ştiinţifice şi
profesionale naţionale şi judeţene;
- cunoaşterea, promovarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor de cercetare ale
participanţilor;
- creşterea vizibilităţii şi promovarea judeţului Bacău;
- stimulare dezvoltării cercetării ştiinţifice universitare cu impact asupra dezvoltării
naţionale şi regionale;
Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor romi la
servicii de sănătate - o condiţie fundamentală într-o societate nediscriminatorie, cod
PEH009
Asociaţia Institutul pentru Politici Publice (IPP-Bucureşti) a depus în parteneriat în luna
mai 2014 o cerere de finanţare în cadrul programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de
risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru
promovarea incluziunii sociale” (apelul CORAI), finanţat prin Mecanismul Financiar al
Spaţiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014) şi gestionat de către
Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), pentru proiectul cu titlul “Nediscriminarea
înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor romi la servicii de sănătate - o condiţie
fundamentală într-o societate nediscriminatorie”, cod PEH009.
Scopul proiectului este acela de a contribui la combaterea discriminării şi
îmbunătăţirea situaţiei copiilor de etnie romă din 4 comunităţi+ 2 din judeţul Giurgiu şi 2 din
judeţul Bacău, respectiv com. Corbasca şi com. Valea Seacă, concomitent cu atenuarea
inegalităţilor/excluziunii sociale, prin implicarea activă a unei echipe multidisciplinare de
specialişti în domenii complementare (asistenţă şi incluziune socială, antidiscriminare,
sănătate) în vederea promovării în rândul beneficiarilor a unei vieţi sănătoase prin prevenirea
bolilor transmisibile specifice copiilor.
Obiectivele concrete ale proiectului sunt:
1. Conştientizarea unui număr de aproximativ 15 reprezentanţi ai actorilor locali
(autorităţi publice) cu privire la importanţa intervenţiei timpurii în comunităţile vulnerabile în
promovarea în rândul părinţilor a unui stil de viaţă sănătos pentru copiii rromi - cu accent
asupra măsurilor obligatorii de imunizare;
2. Conştientizarea unui număr de aproximativ 300 de beneficiari (părinţi ai copiilor
romi) din comunităţile selectate de romi cu privire la importanţa educaţiei pentru sănătate şi a
prevenirii bolilor transmisibile la copii prin vaccinare;
3. Crearea unui număr de 2 reţele locale (câte una în fiecare judeţ) multidisciplinare de
specialişti în cele 4 localităţi - pilot selectate, din judeţul Bacău şi judeţul Giurgiu) care să
monitorizeze/să se implice constant în promovarea educaţiei pentru sănătate la nivelul
comunităţilor vulnerabile.
Beneficiarii proiectului:
 Persoanele de etnie romă din comunităţilor selectate (comunele Corbasca şi Valea
Seacă), respectiv părinţi (mame) ai/ale copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 7 ani şi
viitoare mame.
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Parteneri de proiect: IPP Bucureşti, Ministerul Sănătăţii, Centrul SASTIPEN, INSP
Bucureşti, Centrul pentru Combaterea Discriminării, Judeţul Bacău şi Judeţul Giurgiu.
Proiectul urmăreste dezvoltarea şi pilotarea unui model de intervenţie timpurie
integrată pentru prevenirea riscului de îmbolnăvire la copii.
Ca urmare a campaniei s-au obţinut următoarele rezultate la nivelul vaccinărilor şi a
monitorizării:
Perioada: iunie 2015- mai 2016
Valea Seacă
Nr. copii romi vaccinaţi – 31 din care:
 8 vaccinaţi conform vârstei
 23 vaccinaţi incomplet
Corbasca
Nr. copii rromi vaccinaţi - 25
Ca urmare a implementării în parteneriat cu succes a proiectului, promotorul acestuia,
respectiv IPP a obţinut finanţare pentru continuarea proiectului, în cadrul apelului PLUS 2 Facilităţi de finanţare pentru ACTIVITĂȚI SUPLIMENTARE, astfel că proiectul şi-a
suplimentat activităţile.
Parteneri de proiect au rămas:
Asociaţia Institutul Pentru Politici Publice Bucureşti, Centrul SASTIPEN- Bucureşti,
INSP Bucureşti, Judeţul Bacău prin Consiliul Judeţean Bacău, conform Acordului de
parteneriat nr.387/6 iunie 2016 şi Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu.
Beneficiari noi (Jud. Bacău): com. PARAVA şi com. BLĂGEŞTI
Activităţile propuse în perioada următoare:
 consolidarea activităţii echipei judeţene multidisciplinare prin realizarea unui schimb
de experienţă între echipele multidisciplinare ale celor două judeţe pilot (Bacău şi
Giurgiu);
 continuarea campaniei de informare/promovare asupra importanţei prevenţiei apariţiei
bolilor, cu accent pe imunizare la nivelul comunităţilor nou selectate;
 organizarea de întâlniri ale echipei multidisciplinare în vederea formulării propunerilor
pentru documentele strategice judeţene şi
 actualizarea Strategiei judeţene cu o componentă privind prevenţia/informarea
populaţiei cu privire la riscurile asociate îmbolnăvirilor, cu accent pe imunizare.
La nivelul Judeţului Bacău, începând cu luna octombrie, ca urmare a desemnării
echipei de implementare, s-au realizat următoarele acţiuni, structurate în etape de
implementare:
O prima etapă a proiectului este organizarea echipei multidisciplinare la nivel local,
respectiv la nivelul com.Parava şi com. Blăgeşti. În acest sens, s-au format echipele
multidisciplinare, diferite din punct de vedere structural, după cum urmează:
- Comuna Blăgeşti: primar, medici, asistente medicale, mediator sanitar, mediator
şcolar, asistent comunitar sanitar, asistent social, director şcolar preot şi consilier local;
- Comuna Parava: primar, medic, asistentă medicală, asistent şi lucrător social;
A doua etapă – întâlniri cu echipele multidisciplinare locale:
Constatări în urma primelor întâlniri cu membrii echipelor multidisciplinare locale ale
celor două noi comune implicate în proiect, Blăgeşti şi Parava :
dorinţă de implicare în mod special din partea autorităţilor publice ale celor două
noi comune implicate în proiect;
la Blăgeşti, ţinând cont de faptul că există pe lângă alte comunităţi de romi, un sat
întreg Poiana Negustorului format numai din persoane de etnie rromă, va fi o muncă mult
mai grea, mai dificilă;
necesitatea realizării de strategii diferite de lucru pentru cele două comune, ţinând
cont de particularităţile fiecăreia
A III-a etapă - consolidarea activităţii echipei judeţene multidisciplinare, prin
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realizarea unui schimb de experienţă între echipele multidisciplinare ale celor două
judeţe pilot (Bacău şi Giurgiu).
Schimbul de experienţă a avut loc în perioada 07-09 decembrie 2016, la Sinaia, la
care au participat reprezentanţi ai echipelor multidisciplinare ale celor 4 comunităţi implicate:
Valea Seacă, Parava, Corbasca şi Blăgeşti, reprezentanţi ai DSP Bacău şi ai echipei de
implementare proiect de la nivelul Consiliului Judeţean Bacău.
Următoarea etapă este de continuare a campaniei de informare/promovare asupra
importanţei prevenţiei apariţiei bolilor, cu accent pe imunizare la nivelul comunităţilor nou
selectate.
În acest sens, ca urmare a discuţiilor purtate în cadrul întâlnirilor cu echipele
multidisciplinare locale, s-au stabilit strategiile de lucru pentru cele două comune.
Urmează ca în luna ianuarie 2017 să aibă loc întâlniri de lucru ale echipei judeţene
multidisciplinare, în vederea formulării propunerilor pentru documentele strategice judeţene,
respectiv actualizarea Strategiei judeţene cu o componentă despre prevenţia/informarea
populaţiei cu privire la riscurile asociate îmbolnăvirilor, cu accent pe imunizare.
Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Bacău în orizontul de timp
2009-2021 - versiunea 2016.
În decursul acestui an, instituția noastră, interesată în dezvoltarea durabilă a județului,
a considerat că pentru atingerea acestui obiectiv este necesară o abordare integrată și
unitară în cadrul unui document programatic ce ghidează viitorul județului pe termen mediu și
lung. Noile orientări şi regulamente adoptate la nivel european în vederea asigurării
dezvoltării durabile şi coezive au determinat necesitatea actualizării „Strategiei de dezvoltare
durabilă a Judeţului Bacău în orizontul de timp 2009-2021”, astfel încât să se asigure
corelarea obiectivelor de dezvoltare existente cu obiectivele strategice regionale şi naţionale
identificate în cadrul documentelor programatice aferente perioadei 2014-2020. In acest
sens, s-a demarat o revizuire şi actualizare a „Strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului
Bacău în orizontul de timp 2009-2021- versiunea 2016”, prin prezentarea informațiilor
relevante aferente perioadei ulterioare elaborării acesteia şi adaptarea documentului la
conținutul şi orientările actualelor documente de programare nationale si regionale
corespunzătoare perioadei de programare U.E. 2014-2020.
Până în acest moment am parcurs etapa de ”Diagnosticare a stării actuale de
dezvoltare socio-economică a județului Bacău”, realizată în urma feedback-ului primit ulterior
întâlnirilor de lucru din teritoriu la care au participat factorii decizionali din fiecare comunitate
aparținătoare județului, mai exact reprezentanți ai administrației publice locale, ai mediului de
afaceri și ai sectorului neguvernamental local. Ca instrument de lucru, s-a utilizat un
chestionar privind identificarea nevoilor de dezvoltare socio-economice a comunității.
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului este documentul programatic în care sunt
înglobate liniile directoare care vor face din județul Bacău unul dintre principalele motoare de
dezvoltare economică ale Regiunii Nord – Est, un nod logistic regional. Acest document are
la bază prioritățile comune de dezvoltare propuse în planul de Dezvoltare Regională N-E și în
Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020, elaborată în baza criteriilor care
răspund obiectivelor Strategiei Europa 2020.
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2. Direcţia resurse umane, management
În anul 2016, unul dintre principalele obiective avute în vedere în activitatea privind
managementul resurselor umane a fost acela al optimizării organizării interne, astfel
operându-se modificări în structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului
Județean şi la instituțiile publice aflate sub autoritatea acestuia, prin crearea unor structuri
flexibile, eficiente și funcționale.
S-a aprobat organigrama şi statul de funcţii la Consiliul Judeţean şi unităţile
subordonate cu actualizarea fişelor posturilor cuprinzând obligaţiile, competenţele şi
răspunderile personalului.
Precizăm că modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Județean şi pentru instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului
Județean Bacău s-a făcut cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin Hotărârea
Consiliului Județean Bacău nr. 4/2016, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru
unitatea administrativ-teritoriala a județului Bacău, și ținând cont de prevederile art. 31 din
Ordonanța de urgenta nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată și modificată prin
Legea nr. 71/2015, potrivit cărora în anul 2016, numărul maxim de posturi care se finanțează
din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și
subordonare, se stabilește astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură
salarială acordate în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin
buget, ordonatorii de credite stabilind numărul maxim de posturi care se finanțează în anul
2016, în condițiile mai sus- menționate.
S-a asigurat întocmirea documentației privind numirea, promovarea, modificarea sau
încetarea raporturilor de serviciu/muncă precum şi actualizarea dosarelor profesionale pentru
personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean.
S-a realizat evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul din
aparatul de specialitate şi pentru conducerea unităților subordonate pentru activitatea
desfășurată în anul 2016. În urma acestei evaluări au fost identificate domeniile şi
necesităţile de pregătire și perfecționare 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.
În anul 2016 s-a administrat şi actualizat baza de date a funcţiilor publice şi
funcţionarilor publici din aparatul de specialitate în formatul standard stabilit de Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici.
În cursul anului 2016, s-a acordat asistenţă de specialitate în probleme privind
gestionarea resurselor umane, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului
Județean, precum și la solicitarea autorităţilor administrației publice locale din județ.
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.
S-au efectuat prognoze cu privire la ocuparea funcţiilor publice în cadrul instituţiei prin
aprobarea Planului anual de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 cu avizul favorabil
al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
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
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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.
În prezent, judetul Bacău este acţionar la următoarele societăţi comerciale: S.C. Parc
Industrial Hit S.R.L Bacău, S.C. Compania Regională de Apă S.A. Bacău și S.C. Centrul de
Afaceri Expozițional S.A. Bacău.
De asemenea, sub autoritatea administrației publice judetene își desfășoară
activitatea Spitalul Județean de Urgenta Bacău, unitate sanitară publică cu paturi, cu
personalitate juridică, al cărei management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Bacău,
precum și R.A. Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău.
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.
În domeniul Cultură
• au fost elaborate Dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind
aprobarea Regulamentelor de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale şi a evaluării
finale a managementului asigurat la instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Bacău, în temeiul căreia a fost verificat modul de respectare a clauzelor
Contractelor de management încheiate cu managerii celor 8 instituţii publice de cultură aflate
sub autoritatea Consiliului judeţean, precum şi Dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean
Bacău privind aprobarea rezultatelor evaluărilor anuale şi a celor finale ale managerilor
acestor instituţii;
• au fost organizate sesiunile de evaluare a managementului anual şi final la cele 8
instituţii publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău, asigurându-se
secretariatul acestora, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege;
• au fost elaborate Dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău privind
aprobarea Caietelor de obiective pentru întocmirea proiectelor de management care vor
constitui baza încheierii noilor contracte de management la: Complexul Muzeal de Ştiinţele
Naturii „Ion Borcea” Bacău şi Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, instituţii publice de cultură
aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău, precum şi Dispoziţiile preşedintelui
Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea aprobarea proiectelor de management în baza
cărora au fost încheiate noile contracte de management la respectivele instituţii publice
de cultură;
• au fost elaborate Dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău de aprobare a
Caietului de obiective, de aprobare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
concursului de proiecte de management, precum şi desemnarea comisiilor de concurs, de
soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului acestora, în vederea încredinţării
managementului la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău, instituţie aflată sub autoritatea
Consiliului Judeţean Bacău;
• a fost organizat concursul de proiecte de management în vederea încredinţării
managementului la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău, asigurându-se secretariatul
acestuia, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege;
• a fost elaborată Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău de aprobare a
rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management
câştigător şi a duratei pentru care se va încheia Contractul de management la Biblioteca
Judeţeană „C. Sturdza” Bacău şi s-a încheiat Contractul de management pentru o perioadă
de 5 ani la această instituţie publică de cultură;
• au fost elaborate hotărârile Consiliului Judeţean Bacău privind instituirea şi
acordarea premiilor pentru performanţe deosebite:
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- membrilor Cercului de Astronomie „Meteor” Bacău;
- sportivei Aniţei Georgiana şi antrenorului Nemţeanu Cristi, Sport Club Municipal
Bacău;
- membrilor Filialei Judeţene Bacău a Asociaţiei Nevăzătorilor din România;
- echipelor de judo şi powerlifting ale Clubului Sportiv „Bronx Powerlifting” Bacău.
• au fost elaborate hotărârile Consiliului Judeţean Bacău privind acordarea Premiului
de Excelenţă, pentru:
- Ichim-Radu Gabriel, preot paroh al Bisericii „Sfântul Andrei Criteanul”,
preşedintele Asociaţiei Naţionale a Copiilor Surzi din România;
- Nicolae Alexandru Soare, sportiv, şi Cristina Alexe, antrenor, Clubul Sportiv
„Ştiinţa” Bacău;
În domeniul situaţiilor de urgenţă
• a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Planului de
măsuri şi acţiuni al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al
Judeţului Bacău, pentru anul 2016;
• a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind aprobarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Bacău, actualizat pentru anul 2016.
În domeniul asigurării ordinii publice
• a fost asigurat secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău (ATOP),
prin organizarea celor 4 şedinţe ordinare trimestriale şi a celor 12 şedinţe lunare pe comisii
de lucru ATOP, potrivit legii;
• au fost elaborate Hotărârile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău privind:
- aprobarea Planului de Activităţi al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bacău
pentru anul 2016;
- aprobarea Planului Strategic cuprinzând principalele obiective şi acţiuni ale
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău pentru anul 2016;
- modificarea componenţei şi validarea desemnării nominale a Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020.
• au fost prezentate, în cadrul şedinţelor Consiliului judeţean, informările trimestriale
asupra eficienţei serviciului poliţienesc, precum şi a nivelului de asigurare a securităţii şi
siguranţei civice a comunităţii;
• a fost elaborat şi prezentat, în plenul consiliului judeţean, raportul anual asupra
eficienței activităţii poliţiei pe anul 2016;
• a fost elaborat şi prezentat, în plenul consiliului judeţean, Planul Strategic cuprinzând
principalele obiective de acţiune ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău şi indicatorii
de performanță minimali pentru anul 2016;
• au fost organizate deplasările în judeţ pentru întâlniri şi consultări cu membri şi
reprezentanţi ai comunităţilor locale, cu reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai
altor instituţii investite cu atribuţii de prevenire şi combatere a fenomenului infractional,
precum şi cu reprezentanţi ai unităţilor de poliţie din Secţiile 1 şi 2 de Poliţie Rurală, cu privire
la priorităţile siguranţei persoanei;
• a fost elaborată Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău privind validarea şefului
Poliţiei locale a Municipiului Bacău ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Bacău pentru mandatul 2016-2020.
În domeniul relaţiilor cu presa și a promovării imaginii județului Bacău
- s-a asigurat o prezență activă atât în mediul online (pagina proprie a Consiliului
Județean Bacău www.csjbacau.ro) cât și în presă, prin intermediul activităților specifice:
- comunicate de presă,
- organizarea de conferințe de presă,
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- organizarea întâlnirilor și a diferitelor evenimente cu participarea presei.
În decursul anului 2016, au fost elaborate un număr de 45 de materiale de informare,
care au fost postate pe pagina proprie a instituției și transmise presei, după cum urmează:
1. Protocol instituțional pentru accesul copiilor rromi la servicii de sănătate,
19.02.2016
2. Consiliul Județean Bacău, promotor al turismului băcăuan, 07.03.2016
3. Un proiect sub semnul prieteniei româno-franceze, 24.05.2016
4. Cadou de suflet pentru copiii județului Bacău, 01.06.2016
5. Bacăul a sărbătorit Ziua Drapelului, 27.06.2016
6. Felicitări asistenților medicali comunitari, 11.07.2016
7. Zilele medicale la Moinești, 11.07.2016
8. 14 iulie, Ziua Națională a Franței, 14.07.2016
9. Caravana de vară. Fiecare Copil în Grădiniță, 22.07.2016
10. Bacăul, pas cu pas, 29.07.2016, 05.08.2016
11. 29 iulie, Ziua Imnului Național al României, 29.07.2016
12. Pompierii băcăuani au drapel de luptă, 29.07.2016
13. Ceremonie de suflet dedicată Eroilor neamului, 05.08.2016
14. 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial, 29.08.2016
15. O nouă generație de agenți de penitenciare, 30.08.2016
16. Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunităților,
01.09.2016
17. Centenarul Primului Război Mondial, sărbătorit la Poiana Sărată, 01.09.2016
18. Moineștiul are un ultramodern Centru Cultural Multifuncțional, 08.09.2016
19. Debut de an școlar, 12.09.2016
20. La mulți ani Pompierilor Militari! 14.09.2016
21. Bani de la Guvern pentru modernizarea Aeroportului, 15.09.2016
22. Schimbări în conducerea ADIB și ADIS, 16.09.2016
23. D.G.A.S.P.C.Bacău, model de bune practici pentru Protecția Copilului din
Republica Moldova, 16.09.2016
24. O delegație din Ucraina va efectua în perioada 21-22 septembrie o vizită de lucru
în județul Bacău, 20.09.2016
25. Județul Bacău, model de bună practică pentru delegația din Ucraina în domeniul
protecției copilului, 21.09.2016
26. Tinerii băcăuani din categoriile vulnerabile învață, știu, pot! 22.09.2016
27. Implicare și susținere în proiectul de Incluziune socială prin furnizarea de servicii
sociale integrate la nivelul comunității, 23.09.2016
28. Toamna Bacoviană, ediția a VI- a, 24.09.2016
29. La mulți ani, persoanelor de vârsta a treia! 01.10.20160
30. Debut de an universitar, 03.10.2016
31. Biroul Regional pentru Europa de Est și Comunitatea Statelor Independente a
UNICEF în vizită la Consiliul Județean, 12.10.2016
32. Playfest România. Descoperă comorile județului Bacău, 17.10.2016
33. Aparatura medicală performantă pentru locuitorii Văii Trotușului, 17.10.2016
34. Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru copii Stea printre Stele, ediția a V-a,
27.10.2016,
35. Întâlnire pe teme medicale, 28.10.2016
36. Lucrările de modernizare a Aeroportului Bacău au ajuns la 60 la sută, 28.10.2016
37. RMN de peste 1 milion de Euro în sistemul de sănătate băcăuan, 08.11.2016
38. Ingineria, o carieră de succes, 11.11.2016
39. Închidere a proiectului Îngrijiri paliative, Măsuri integrate pentru incluziune socială,
11.11.2016
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40. Județul Bacău, promovat la cea de-a 36-a ediție a Târgului de Turism al României,
21.11.2016
41. Delegație din Provincia chineză Jiangxi, la Bacău, 21.11.2016
42. 1 Decembrie, Ziua Națională a României, 01.12.2016
43. Ediția a X-a a Galei Județene a Voluntariatului, 07.12.2016
44. O nouă delegație din China a vizitat Bacăul, 14.12.2016
45. Au venit colindătorii! 22.12.2016
Ca rezultat al colaborării dintre compartimentul de relații cu presa și celelalte direcții,
servicii și compartimente din aparatul propriu al instituției s-a asigurat răspunsul la solicitările
presei - după caz, verbal sau scris -, în condițiile solicitărilor efectuate în baza Legii nr.
544/2001 actualizată privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și
elaborarea materialelor suport destinate presei în cadrul evenimentelor menționate
(conferințe de presă, diverse evenimente).
În domeniul sănătății și securității muncii
În cursul anului 2016, în domeniul sănătății și securității muncii au fost întreprinse
acțiunile necesare în vederea asigurării sănătății și securității în muncă a tuturor angajaților
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău. Astfel, au fost demarate
acțiunile necesare în vederea încheierii unui contract de servicii cu un cabinet specializat în
medicina muncii pentru asigurarea controalelor periodice obligatorii în conformitate cu Legea
nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completarile ulterioare.
Au fost demarate actiunile necesare în vederea asigurării truselor de prim ajutor în
conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 857/2011 și a Ordinului Ministerului
Sănătății și Familiei nr. 427/2002 pentru toate birourile din cadrul Consiliului Județean Bacău.
Au fost demarate acțiunile necesare în vederea asigurării cu echipament de lucru și de
protecție pentru salariații din sectoare care pot pune în pericol sănătatea în muncă.
În conformitate cu Hotărarea nr. 1.425/11.11.2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 au
fost întocmite “Fișe de instruire individuale privind securiatea și sănătatea în muncă” pentru
toți angajatii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, astfel:
- pentru șoferi, paznici, fochiști, arhivar, îngrijitori, au fost făcute lunar instruirile în
conformitate cu Hotărarea nr. 1.425/2006, s-a luat la cunoștință și au fost semnate fișele de
instruire de către persoanele implicate.
- pentru restul aparatului TESA, din cadrul Consiliului Județean Bacău, a fost realizată
instruirea semestrială, în conformitate cu tematicile întocmite de către persoana responsabilă
cu sănătatea și securitatea în muncă. Persoanele implicate au luat la cunoștință și au semnat
fișele de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă.
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3. Structura arhitect şef
Conform competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 350/2001 şi Legea nr.
50/1991,cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului de organizare și
funcționare aprobat prin H.C.J. nr. 169 din 16.11.2012, structura de specialitate în domeniul
amenajării teritoriului şi urbanismului condusă de persoana cu atribuții delegate pentru
arhitectul-șef 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
desfăşurarea 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, într-un cuantum numeric şi valoric de:
• 467 certificate de urbanism – pentru emiterea cărora s-au încasat 17.592 lei ;
• 235 autorizaţii de construire/desfiinţare – pentru emiterea cărora s-au încasat
139.429,20 lei ;
• 536 avize ale Structurii Arhitect-Șef pentru care s-au încasat 9.648 lei ;
TOTAL : 166669,20 lei
- Prelungirea valabilităţii unui număr de 39 de certificate de urbanism și 11 autorizaţii
de construire în cuantum valoric de 1030.96 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 că sunt
incomplete, cu recomandarea soluţiilor de rezolvare a deficienţelor constatate;
- Informarea publicului interesat, a personalului de specialitate din primării 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 2016, respectiv Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr.
839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții.
- Pregătirea documentaţiilor complete, depuse în vederea analizării, 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 Bacău 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 după
documentele existente, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice interesate;
- Regularizarea unui număr de 84 autorizaţii de construire eliberate de Consiliul
Judeţean Bacău pentru care s-a încasat suma de 46.874 lei
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- 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
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 că sunt
incomplete, cu recomandarea soluţiilor de rezolvare a deficienţelor constatate;
- Au fost depuse si analizate 54 de documentații de urbanism pentru obtinerea
avizului Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism din care 20 au primit Avizul
Comisiei,
- Au fost organizate ședințe în care au fost prezentate şi analizate în plenul Comisiei
Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism documentaţii de urbanism și anume :
 2 Planuri Urbanistice Generale,
 17 Planuri Urbanistice Zonale beneficiari unitati administrative teritoriale
si persoane fizice/juridice,
 1 Plan Urbanistic de Detaliu
Au fost încasati 324 lei în urma eliberării acestor documentații.
- Coordonarea elaborării, avizării şi aprobării Planurilor Urbanistice Generale, a
Planurilor Urbanistice Zonale, a Planurilor urbanistice de Detaliu 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 Administratiei Publice;
- Participări la întâlnirile de lucru ale Ordinului Arhitectilor,
- Participarea la deplasările în comunele județului împreună cu dl. Președinte al
Consiliului Județean Bacău
c) Activităţi specifice privind cadastru și banca de date urbane
- Asigurarea activităţii 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 imobile aparţinând domeniului public şi privat al Judetului, pentru înscrierea în
cartea funciară a unor imobile aparţinând domeniului public şi privat al judeţului,
- Desfășurarea 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 cărora urmează să se elibereze certificatul de atestare a dreptului de proprietate
asupra terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, solicitate în
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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 in comisia de recepție a lucrării Sistem informațional specific
domeniului imobiliar edilitar și a băncii de date urbane pentru municipiul Moinești
- Participarea în comisia constituită conform Legii 10/2001.
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 cuprinzând lucrările publice și
construcţiile;
- Desfășurarea 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 unităților administrativ teritoriale ale
județului Bacău;
- Întocmirea notelor de fundamentare și referatelor pentru programul anual de
achiziții;
- Întocmirea schițelor anexe ale hotărârilor Consiliului Județean
- Colaborarea cu celelalte direcții ale Consiliului Județean Bacău, cu toate instituțiile
publice subordonate Consiliului Județean Bacău, cu instituțiile publice deconcentrate, cu
Instituția Prefectului, cu toate unitătile administrativ teritoriale ale Județului Bacău, cu
Uniunea Națională a Consiliilor Județene, instituții ale administratiei centrale, Ordinul
Arhitecților din România, Uniunea Arhitecților, Registrul Urbaniștilor din România
- Verificarea şi soluţionarea scrisorilor şi a petiţiilor transmise de persoane fizice,
persoane juridice, cabinete de avocatură, etc;
- Participarea la cursuri de perfecţionare,
- Întâlnirea periodică a personalului cu atribuții în domeniul amenajării teritoriului și
urbanismului din cadrul administrațiilor publice locale.
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4. Direcţia tehnic-investiţii şi lucrări publice
Activităţile desfăşurate în cursul anului 2016 în cadrul Direcţiei tehnic-investiţii şi
lucrări publice au urmărit asigurarea transpunerii strategiilor și politicilor de dezvoltare
economico-socială a județului prin fundamentarea, implementarea, gestionarea și
monitorizarea programelor de lucrări și investiții publice ale bugetului propriu al Consiliului
județean, a programelor naționale privind dezvoltarea economico-socială a județului, a
proiectelor care se realizează în baza cooperării sau asocierii Consiliului județean cu alte
autorități sau parteneri, gestionarea – din punct de vedere tehnic, a patrimoniul județului,
coordonarea activității consiliilor locale în vederea punerii în siguranță a fondului construit
existent, a asigurării protecției și refacerii mediului, a funcționării serviciilor publice de interes
judeţean.
A. Gestionarea, din punct de vedere tehnic, a programelor de lucrări și investiții
publice ale bugetului propriu al Consiliului județean
 Gestionarea execuției lucrărilor la “Catedrala Ortodoxă “Înălțarea Domnului”
Bacău”
- valoarea contractată a lucrărilor: 50.489,238 mii lei
- realizări până la 31.12.2016:
45.446,000
mii
lei,
din care, în anul 2016: 135,000 mii lei, constând în
placări cu rigips la pereți și tavane, gleturi.
 Gestionarea execuției lucrărilor la obiectivul
„Amenajare acces demisol la Catedrala ortodoxă „Înălțarea
Domnului” Bacău”
Lucrările de amenajare propuse a fi executate în
cadrul obiectivului au avut ca scop protejarea celor două
pachete de trepte ale clădirii Catedralei ortodoxe „Înălțarea
Domnului” – obiectiv aflat în execuție, care fac legătura între
cota terenului amenajat, respectiv - 2,00 m (față de cota
+0,00 m aferentă clădirii catedralei) și cota de acces la
demisolul clădirii, situată la –4,15 m și prevenirea
acumulărilor de apă provenită din precipitații în zona
accesului la demisol și a formării gheții.
În cursul anului 2015 s-a încheiat contractul privind execuția lucrărilor. Acestea au
continuat până în aprilie 2016.
- valoarea contractată a lucrărilor: 1.885,743 mii lei
- realizări la 31.12.2016:
1.552,423 mii lei
din care, în anul 2016: 223,423 mii lei,
Lucrările au fost finalizate și recepționate la data de 06.04.2016.
 La investiția menționată anterior, se adaugă lucrările de instalații interioare și
exterioare aferente Catedralei.
Conform Dispoziției Președintelui Consiliului județean nr.309/23.09.2016
- valoarea contractată a lucrărilor: 3.069,000 mii lei
- realizări până la 31.12.2016:
2.033,000 mii lei
din care, în anul 2016: 200,000 mii lei, reprezentând lucrări de instalații (electrice,
sanitare și termice) interioare și exterioare - executate în corelare cu lucrările de construcții la
clădirea catedralei.
 Gestionarea derulării, prin S.C. CRAB S.A. Bacău, a proiectului de investiții
Măsura ISPA 2005 RO P PA 001-2 “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă
uzată în județul Bacău”, al cărui scop îl constituie îndeplinirea angajamentelor asumate de
40

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2016
România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană în domeniul protecției mediului –
respectiv apă/apă uzată, precum și pregătirea aplicației pentru accesarea fondurilor
europene – Fondul de Coeziune – pentru etapa I de implementare. Obiectul Master Planului
îl constituie stabilirea necesarului de investiții în domeniul apei/apei uzate, prioritizarea
investițiilor și estimarea costurilor, pe etape de implementare, pentru o perioadă de 30 de ani.
Etapele de implementare sunt:
I
2008-2015
II
2016-2018
III
2019-2037
Lucrările au fost demarate în anul 2013.
Aplicația de Finanțare a fost aprobată de către Ministerul Mediului și Pădurilor în data
de 23 august 2011, în baza Deciziei de aprobare a Comisiei Europene nr. C (2011)5845 din
09.08.2011.
Valoarea totală a investițiilor:
118 000,000 mii Euro
din care,contribuția C.J. Bacău:
86,762 mii Euro(fără T.V.A.) (aferentă investițiilor
la Stația de tratare Cărăboaia)
Până în prezent s-au efectuat plăți în valoare de 83,600 mii Euro;
din care în cursul anului 2016:
- s-au efectuat plăți în valoare de 7.800 Euro – pentru servicii de asistență
tehnică și lucrări;
- s-a contribuit prin activitatea desfășurată, la îndeplinirea următoarelor obiective:
 continuarea lucrărilor demarate în 2012-2014 pentru următoarele contracte:
- CL1 – Stație de epurare ape uzate Bacău;
- CL 2 – Extinderea infrastructurii de canalizare în orașele Buhuși și Moinești;
- CL 3 – Extindere infrastructură de canalizare în Bacău și Tg. Ocna;
- CL 4 - Extindere infrastructură rețele alimentare cu apă Buhuși și Moinești;
extindere infrastructură canalizare în Dărmănești;
- CL 5 – Reabilitare stație tratare apă Cărăboaia
- CL 6 – Reabilitare stație de epurare ape uzate, Moinești-Nord, Construcție
Stație de Epurare ape uzate, Moinești Sud, Construcție stație de epurare ape
uzate Buhuși
- CL 7 – construcție stații de epurare ape uzate în Dărmănești și Tg. Ocna.
 actualizarea și aprobarea de către Consiliul Județean a Master Planului în sectorul
de apă și apă uzată în județul Bacău, în vederea depunerii spre analiză/aprobare la
Ministerul Fondurilor Europene/Autoritatea de Management POS Mediu - de către S.C.CRAB
a proiectului “Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor de
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul
Bacău, în perioada 2014-2020”.
În data de 05.06.2015 a fost încheiat, între Ministerul Fondurilor Europene/Autoritatea
de Management POS Mediu și S.C.CRAB S.A., Contractul de Finanțare nr. 8715,
SMIS-CSNR 56154, care reglementează termenii și condițiile de acordare a finanțării
nerambursabile pentru implementarea acestui proiect.
 Asigurarea, din punct de vedere tehnic, a condițiilor necesare contractării
serviciilor privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru punerea în siguranță
a imobilului Casa nr. 2, din municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr. 2 și amenajării acestuia
ca spațiu de depozitare pentru arhiva instituției și birouri.
Valoarea contractului de prestări servicii privind elaborarea primei faze de proiectare
(respectiv a documentației pentru obținerea Certificatului de urbanism, a documentațiilor
pentru obținerea avizelor/acordurilor de principiu, conform prevederilor legale, a Raportului
de expertiză tehnică, a Raportului de audit energetic și a Documentației de avizare a
lucrărilor de intervenții) este 53,00 mii lei din care, s-a achitat suma de 25,00 mii lei pentru
Raportul de expertiză tehnică finalizat în cursul lunii decembrie 2015.
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Conform Referatului nr. 18884/14.12.2015 s-a stabilit continuarea demersurilor privind
elaborarea documentațiilor necesare punerii în siguranță și amenajării acestui imobil.
În cursul anului 2016 a fost finalizat proiectul în faza de proiectare Documentație de
avizare a lucrărilor de intervenții.
Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 150 din data de 30.09.2016 au fost aprobați
indicatorii tehnico-economici rezultați – conform cărora valoarea totală a investiţiei este de
5.252,7054 mii lei (1.177,5782 mii Euro) din care, lucrări de construcţii-montaj 3.474,1682 mii
lei (778,8567 mii Euro) și a fost declanșată procedura de achiziție publică pentru
contractarea serviciilor privind finalizarea etapei de proiectare.
- valoarea contractată privind elaborarea primei faze de proiectare: 53,095 mii lei
inclusiv TVA
- realizări la 31.12.2016: 46,00 mii lei
din care, în anul 2016 (cv. DALI, avize/acorduri): 0,214 (avize) + 21,246 (DALI) mii lei,
 Gestionarea, din punct de vedere tehnic, a elaborării documentațiilor
tehnico-economice pentru lucrări de construire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare
termică la imobilul situat în municipiul Bacău, str. 9 Mai nr.104
Prin Hotărârea nr. 84 din data de 16.06.2016, Consiliul Județean Bacău a aprobat
darea în administrare a acestui imobil - alcătuit din două corpuri de clădire adiacente (C1 și
C2) în suprafață construită totală de 389,00 mp astfel: C1 (clădire birouri) – 314,00 mp; C2
(4 garaje) – 75,00 mp, precum și o suprafață de teren de 1077,00 mp, Direcției Naționale
Anticorupție, iar conform Contractului de administrare încheiat în acest sens, în calitate de
proprietar, se obligă să efectueze lucrările de intervenții care se impun asupra imobilului,
ținând cont de starea acestuia și de destinația stabilită.
În cursul anului 2016 s-au făcut demersuri privind declanșarea procedurilor de
achiziție publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii privind elaborarea
documentațiilor (Certificat de urbanism, Avize/acorduri, Documentație de avizare a lucrărilor
de intervenții), valoarea contractului de prestări servicii pentru aceasta parte de proiectare
fiind de 29,150 lei la care se aplică TVA de 5,830 lei.
A fost reluată procedura de achiziție publică pentru contractarea integrală a proiectării
(Studiul de fezabilitate și Proiectul tehnic). S-a încheiat contractul de proiectare în valoare de
123.200 lei + TVA – 24640 lei și s-a finalizat expertiza tehnică.
Prin Hotărârea nr. 154/30.09.2016, Consiliul Județean Bacău a aprobat indicatorii
tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate – conform cărora valoarea totală a
investiției este de 3.328,747 mii lei (747,966 mii Euro) din care, construcţii-montaj - 2.612,741
mii lei (587,080 mii Euro).
Prin Hotărârea nr.155/30.09.2016, Consiliul Județean Bacău a aprobat trecerea din
domeniul public al județului în domeniul privat al acestuia, a părții din clădire propusă
demolării. S-a obținut autorizația de demolare, s-au finalizat elaborarea fazei finale de
proiectare și verificarea tehnică a proiectului, urmând obținerea autorizației de construire
respectiv, contractarea și execuția lucrărilor și contractarea dirigenției de șantier.
- realizări la 31.12.2016: 120,000 mii lei
 Asigurarea, din punct de vedere tehnic, a condițiilor necesare contractării
serviciilor privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare desființării
centralei termice situată în incinta Școlii nr. 1 Tg. Ocna – clădire aflată în domeniul public al
județului, dezafectată ca urmare a desființării sistemului centralizat de încălzire și aflată într-o
stare avansată de degradare, reprezentând un pericol pentru elevii școlii și ocupând inutil
spațiul de joaca al acestora.
Valoarea contractului de prestări servicii încheiat în acest sens este de 27,000 mii lei.
În anul 2016 a fost obținut Certificatul de urbanism și predată documentația de avizare a
lucrărilor de intervenții. Prin Hotărârea nr. 37/24.02.2016, Consiliul Județean Bacău a aprobat
indicatorii tehnico-economici – conform cărora valoarea totală este de 228,697 mii lei din
care, construcţii-montaj – 180,965 mii lei.
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Prin Hotărârea nr. 81/16.06.2016, Consiliul Județean Bacău a aprobat trecerea din
domeniul public în domeniul privat al județului, în vederea casării, a construcției centrală
termică situată în incinta Școlii nr. 1 Tg. Ocna. A fost obținută Autorizația de desființare și
declanșate procedurile de achiziție publică pentru contractarea execuției lucrărilor și a
dirigenției de șantier.
Valoarea contractului de lucrări fiind de 163.626,00 lei + TVA 32.725,20 lei și cel de
servicii de dirigenție de șantier fiind de 1 380,00 lei + TVA 276,00 lei.
Conform contract de execuție nr. 12566/923/04.08.2016 durata lucrărilor a fost de 4
luni, ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în data de 25.08.2016 și finalizate în data de
19.10.2016. Recepția la terminarea lucrărilor - Proces verbal nr.19264/23.11.2016.
- realizări la 31.12.2016: 211,000 mii lei (proiectare, avize/acorduri, execuție lucrări,
dirigenție șantier, asistență tehnică, taxe ISC)
B. Monitorizare proiecte la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău
1. Obiectivul: “Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la
Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău
Consiliul Județean Bacău a demarat finanțarea din surse proprii pentru modernizarea
și dezvoltarea Aeroportului Internațional "George Enescu" Bacău.
Prima etapa a procesului de modernizare a constat în întocmirea unui studiu de
fezabilitate, Proiect nr.151/2014 întocmit de către S.C. GEO ARC S.R.L., cu următorii
indicatori tehnico-economici: (aprobați prin HCJ nr. 37 din 24.02.2014):
Valoarea totală a investiției:
92.618,88 mii lei, (20.400,95 mii euro)
din care construcții – montaj (C+M):
53.343,99 mii lei (12.802,56 mii euro) (preţurile
includ TVA, 1 Euro=4,5379 lei la data de 21.01.2014)
În data de 12.08.2015 a fost încheiat Contractul de proiectare și execuție lucrări nr.
11679/1897/1317/214/556, având termen de execuție 4 luni pentru proiectare și respectiv, 17
luni pentru execuție lucrări. Ordinul de începere a contractului a fost emis în data de
13.08.2015.
Prin adresa nr. 3401/15.11.2016, înregistrată la Consiliul Județean Bacău cu nr.
18737/15.11.2016, Regia Autonomă Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a
transmis în vederea aprobării, Devizul General actualizat al obiectivului de investiție
„Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internațional
George Enescu Bacău” .
Prin Hotărârea nr. 168/22.11.2016, Consiliul județean a aprobat devizul general
actualizat pentru acest obiectiv de investiții – întocmit de către S.C. GEO ARC S.R.L.,
conform căruia valoarea totală a investiției este de 92.421,15 mii lei, din care lucrări de
construcții-montaj 66.137,29 mii lei (inclusiv TVA 20%).
Față de data limită de depunere a ofertelor din procedura de licitație publică ce a stat
la baza atribuirii contractului inițial, au apărut o serie de circumstanțe imprevizibile, care au
determinat modificarea contractului de achiziție publică. La sfârșitul anului 2016 s-a demarat
procedura de achiziție pentru aceste lucrări suplimentare..
2. Obiectivul: “Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare
aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente” la Aeroportul Internațional “George Enescu”
Bacău.”
Prin Hotărârea nr. 171/2014 s-a aprobat documentația tehnico-economică - faza
studiu de fezabilitate, proiect nr. 1277/2014 întocmit de către S.C. GEO ARC S.R.L., cu
următorii indicatori tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei: 204.126,71 mii lei, (46.476,94 mii euro)
din care constructii – montaj (C+M): 158.893,05 mii lei (38.134,33 mii euro) (preţurile
includ TVA, 1 Euro=4,3920 lei la data de 09.07.2014)
Consiliul Județean Bacău a încheiat cu S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L.
Contractul de prestări servicii nr. 12302/20375342/2563/ din 26.08.2015, având ca obiect
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elaborarea documentației pentru obținerea autorizației de construire, a proiectului pentru
organizarea execuției lucrărilor, a proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, precum și
acordarea asistenței tehnice pe parcursul derulării acestora.
Prin Hotărârea nr. 19/27.01.2016, Consiliul Județean a aprobat devizul general
actualizat pentru acest obiectiv de investiții – întocmit de către S.C. SPECIALIST
CONSULTING S.R.L., conform căruia valoarea totală a investiției este de 197.114,547 mii
lei, din care lucrări de construcții-montaj – 153.767,464 mii lei (inclusiv TVA 20%).
În conformitate cu prevederile HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a
construcțiilor și cu cerințele pe care proiectul aferent acestui obiectiv trebuie să le
îndeplinească – s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 1859/377/339 din 10.02.2016
cu S.C. Eurocerad Internațional S.R.L. având ca obiect verificare tehnică a documentației
tehnico-economice aferentă obiectivului mai sus menționat.
În cursul anului 2016 s-au obținut avizele și acordurile conform Certificat de urbanism
nr. 327 din 07.10.2015 și urmează obținerea Autorizației de construire și demararea
procedurilor de achiziție pentru lucrări și dirigenție de șantier.
C. Gestionarea și monitorizarea programelor naționale privind dezvoltarea
economico-socială a județului
 Monitorizarea Programului național de dezvoltare locală derulat conform OUG nr.
28/2013
În cadrul acestui program au fost preluate toate obiectivele de investiţii în continuare,
care au fost finanţate de la bugetul de stat în baza prevederilor H.G. nr. 577/1997, O.G. nr.
7/2006, O.G. nr. 40/2006, precum și alte obiective de investiţii în continuare care au fost
finanţate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse de finanţare, prin alte
programe derulate de instituţii ale administraţiei publice centrale/locale, și de asemenea au
fost introduse obiective noi cu condiţia încadrării în domeniile specifice prevăzute de O.U.G.
nr. 28/2013.
- număr obiective de investiții cuprinse în program pentru anul 2016:
87
 În cadrul subprogramului „Modernizarea satului romanesc” - 75 obiective din
următoarele domenii specifice:
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi
staţii de tratare a apei – 8 obiective;
- construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în
conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local,
respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor - 59 obiective;
- realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale - 2
obiective;
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ
preuniversitar; 6 obiective;
 În cadrul subprogramului "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor" – 10
obiective din următoarele domenii specifice:
- construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în
conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local,
respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor 8 obiective
- - realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale 1 obiectiv;
- - realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar 1 obiectiv;
 În cadrul subprogramului "Infrastructura la nivel judetean" – 2 obiective (drumuri
județene: DJ 207F Siretul-Șerbești, km 11+500 - km 14+100 și DJ 243B Fântânele – Praja –
Motoșeni km 25+400 – 33+568 pentru care s-au efectuat plăți în valoare totală de 3.150 mii
lei) - aparținând domeniului construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice
clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene,
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drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul
localităţilor
Pentru realizarea obiectivelor cuprinse în program, au fost încheiate contracte
multianuale de finanțare pentru anii 2015-2019, între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și autoritățile locale implicate, în valoare 282 820,6 mii lei, fiind
efectuate în anul 2016 plăți în valoare totală de 98.105,00 mii lei – în baza situațiilor de
lucrări realizate.
D. Gestionarea, din punct de vedere tehnic, a proiectelor care se realizează în
baza cooperării sau asocierii Consiliului județean cu alte autorități sau parteneri
 Gestionarea Contractului de asociere a Județului Bacău cu Municipiul Onești în
vederea realizării Planului de investiții prioritare pentru municipiul Onești, necesare
conformării cu standardele impuse de Uniunea Europeană referitoare la calitatea apei
potabile și tratarea apei uzate prevăzut în Etapa I a Master Planului întocmit pentru județul
Bacău în sectorul apă/apă uzată, constând în realizarea următoarelor investiții (contribuția
C.J. – 90%; contribuția C.L. – 10%):
1). Extindere rețea canalizare municipiul Onești, județul Bacău, în cartierele Buhoci, 6
martie și Cuciur - Execuție lucrări
Lucrările, executate în intervalul cuprins între 22.04.2011 și 24.09.2012, sunt finalizate
și recepționate; contribuția județului la realizarea acestui obiectiv, reprezentând 90% din
valoarea lucrărilor executate, este de 8.034,44 mii lei.
2). Extindere şi reabilitare SEAU (Stație de epurare a apelor uzate) centrală existentă
în municipiul Oneşti – Proiectare + Execuţie lucrări
În baza studiului de prefezabilitate întocmit în cursul anului 2011, cele două autorități
executive ale asociaților au aprobat – prin Hotărârea Consiliului Local Onești nr.
33/16.06.2011, respectiv Hotărârea Consiliului Județean nr. 62/12.04.2012, varianta de
realizare a investiției, și anume, cea a construirii unei noi stații de epurare;
În cursul anului 2013 s-a încheiat contractul de prestări servicii privind elaborarea
studiului de fezabilitate în vederea construirii noii stații de epurare și a închiderii stației de
epurare și a batalului de nămol existente – acțiune finalizată la sfârșitul lunii iunie 2014.
Studiul de fezabilitate a fost aprobat de cele două autorități asociate prin Hotărârea
Consiliului Județean Bacău nr. 116/28.07.2014 și Hotărârea Consiliului Local Onești nr.
99/21.07.2014; valoarea noii stații de epurare a fost estimată la suma de 29.966,985 mii lei
din care, lucrări de construcții-montaj – 15.424,376 mii lei, la care se adaugă cheltuielile
aferente conservării stației de epurare existentă și închiderii batalului de nămol, evaluate la
2.599,593 mii lei din care, lucrări de construcții-montaj – 1.820,206 mii lei.
Continuarea investiției, constând în elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor,
este condiționată de îndeplinirea obligației asumate de către Municipiul Onești prin art. 7 din
Cap. III, pct. B al Convenției nr. 11876/24848/2010 prin care s-a stabilit procedura de
derulare a contractului de asociere, respectiv, de soluționarea problemei juridice a bunurilor
aflate în litigiu cu S.C. APA CANAL Onești.
Valoarea cheltuielilor efectuate de către Consiliul județean, până la această dată,
pentru realizarea obiectivului este de 195,256 mii lei.
2). Reţea canalizare nouă în Borzeşti (2,58 Km) – Proiectare + Execuţie lucrări
În cursul anului 2015 s-a încheiat contractul privind execuția lucrărilor.
- valoarea de finanțare a investiției 2.008,513 mii lei
- valoarea contractată a lucrărilor: 1.837,440 mii lei
În data de 20 iulie 2016 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor (valoarea lucrărilor
recepționate (C+M – 1.455.080,01 lei, inclusiv T.V.A.)
- contribuția județului 31.12.2016: (159,000 + 1.310,881) mii lei,
din care, în anul 2016: (execuție+diriginte șantier) 1.310,881 mii lei.
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 Gestionarea contractului de asociere dintre Județul Bacău și Municipiul Moinești
privind realizarea în comun a obiectivului Transformarea Clubului Lira din municipiul Moinești
în Casă de Cultură Municipală și crearea unui Centru Regional de Cultură
Prin Hotărârea nr. 9/23.01.2014 Consiliul Județean Bacău a aprobat asocierea
Județului Bacău cu Municipiul Moinești în vederea finanțării și realizării în comun a acestui
obiectiv de investiții, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 66/28.03.2014 și
Hotărârea Consiliului Local Moinești nr. 20/14.03.2014 au fost aprobați indicatorii tehnicoeconomici aferenți acestui obiectiv și Contractul de asociere, conform căruia Județul Bacău
urma să participe la cheltuielile privind execuția propriu-zisă a lucrărilor în procent de 80%
din valoarea acestora; prin Hotărârea nr. 177/26.11.2014, Consiliul Județean a aprobat
majorarea contribuției județului la 90% din valoarea lucrărilor.
Lucrările au fost demarate la sfârșitul lunii octombrie 2014 și au continuat în 2015 și
2016 - durata lor de execuție fiind de 24 de luni.
- valoarea de finanțare a investiției:
5.498,063 mii lei
- contribuția județului până la 31.12.2016:
(2.128,000+2.331,088) mii lei,
din care, în anul 2016: 2.331,088 mii lei
S-a încheiat Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 41713 din
16.09.2016, cu Anexa nr. 3 cuprinzând lucrări care nu au fost executate.

 Gestionarea contractului de asociere dintre Județul Bacău și Municipiul Onești
privind realizarea în comun a obiectivului Extinderea și modernizarea Compartimentului de
primire urgențe al Spitalului Muncipal Onești
Prin Hotărârea nr. 39/15.03.2013, Consiliul
Județean a aprobat asocierea Județului Bacău cu
Municipiul Onești în scopul finanțării și realizării în
comun a proiectului având ca obiect extinderea și
modernizarea Compartimentului de primire urgențe al
Spitalului Municipal Onești.
Proiectul propus a constat în refuncționalizarea
și modernizarea spațiului existent în corpul E al clădirii
Spitalului Municipal Onești, în care funcționa
Compartimentul de primire urgențe și extinderea
acestui compartiment prin construirea, în incinta
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spitalului, a unei clădiri adiacente.
Contribuția Județului Bacău la realizarea acestui obiectiv a constat în finanțarea în
procent de 95% a cheltuielilor aferente, cu excepția studiului de fezabilitate (pus la dispoziție
de către Consiliul Local Onești).
La sfârșitul anului 2014 a fost finalizat proiectul tehnic.
În cursul anului 2015 s-a efectuat verificarea tehnică a proiectului și s-a încheiat
contractul privind execuția lucrărilor (ordin de începere a lucrărilor – 31 august 2015).
În data de 26 august 2016 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor.
- valoarea de finanțare a investiției: 8.050,505 mii lei
- contribuția județului până la 31.12.2016: (808,000 + 6.285,960) mii lei,
din care, în anul 2016: 6.285,960 mii lei

 Gestionarea contractului de asociere dintre Județul Bacău și Municipiul Onești
privind realizarea în comun a obiectivului Lucrări de modernizare la secțiile Medicină internă,
Neurologie și ORL-Oflatmologie – Spitalul Municipal Onești
Prin Hotărârea nr. 10/23.01.2014 Consiliul Județean a aprobat asocierea cu Municipiul
Onești în vederea realizării și finanțării în comun a acestui obiectiv, contribuția județului
reprezentând 90% din valoarea acestuia, cu excepția DALI, a expertizei tehnice și a altor
studii necesare derulării investiției.
Conform indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean
nr. 161/10.10.2014, respectiv Hotărârea Consiliului Local Onești nr. 119/25.09.2014,
valoarea totală a investiției este de 7.605,256 mii lei din care, lucrări de construcții-montaj –
5.084,635 mii lei.
În cursul anului 2015 s-a finalizat etapa de proiectare, verificarea din punct de vedere
tehnic a proiectului și a fost declanșată procedura de achiziție publică pentru contractarea
lucrărilor și dirigenției de șantier. Procedura de achiziție publică privind contractarea lucrărilor
a fost anulată în data de 16.11.2015 motivat de faptul că prin răspunsurile prezentate la
numărul mare de solicitări de clarificări din partea operatorilor economici, s-a modificat
semnificativ documentația de atribuire, astfel încât s-a solicitat proiectantului revizuirea/
completarea proiectului ținând cont de răspunsul la clarificările solicitate; procedura de
achiziție pentru contractarea lucrărilor a fost reluată în luna decembrie 2015. În februarie
2016 a avut loc deschiderea ofertelor, în prezent procedura este contestată, s-a făcut
plângere la Curtea de Apel, la decizia C.N.S.C.
Contribuția județului la realizarea acestui obiectiv până la 31.12.2016 este de 133,366
mii lei.
 Gestionarea contractului de asociere dintre Județul Bacău și Comuna Tamași
privind realizarea în comun a obiectivului Variantă de traversare a râului Siret între DJ 252B
și drumurile locale, în satul Furnicari, comuna Tamași
Prin Hotărârea nr. 37/22.02.2012, Consiliul Județean a aprobat asocierea Județului
Bacău cu Comuna Tamași în vederea realizării în comun a acestui obiectiv – contribuția
Județului Bacău constând în finanțarea în procent de 90% a lucrărilor de execuție propriuzise. Așa cum s-a stabilit prin hotărârea menționată mai sus, prin grija Consiliului Local al
comunei Tamași a fost elaborat studiul de fezabilitate – care s-a aprobat de către Consiliului
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Județean prin Hotărârea nr. 38/15.03.2012; valoarea totală a investiției este de 1 844,377 mii
lei din care, lucrări de construcții-montaj - 579,069 mii lei.
În cursul anului 2014 a fost finalizată etapa de proiectare și s-a verificat proiectul din
punct de vedere tehnic, a fost obținută autorizația de construire și s-a declanșat procedura de
achiziție publică privind contractarea lucrărilor – procedură care a necesitat a fi reluată de
două ori, fie datorită faptului că nu s-a depus nici o ofertă, fie pentru că ofertele depuse au
fost inacceptabile și/sau neconforme.
Astfel, contractul privind execuția lucrărilor s-a încheiat în luna iunie a anului 2015 iar
lucrările au fost finalizate în luna decembrie 2016, urmând a fi recepționate în cursul anului
2017 (amânare datorată unor lucrări neprevăzute și conditiilor meteo nefavorabile).
Contribuția județului la realizarea acestei investiții este de 1.482,00 mii lei din care s-a
decontat până la sfârșitul anului 2016 suma de 1.381,198 mii lei (1.359,000+22,198) mii lei.
E. Protecția Mediului
Activitatea în acest domeniu a constat în:
 Îndeplinirea atribuţiilor specifice în cadrul Comisiei de Analiză tehnică și a Comitetului
Special Constituit organizate la nivelul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău pentru
evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor/planurilor/programelor ce se
derulează la nivelul judeţului;
 Menţinerea sistemului de management de mediu la nivelul Consiliului Judeţean Bacău
în conformitate cu prevederile Standardului ISO 14001: 2005 pentru controlul
impactului asupra mediului a activităţilor proprii şi a serviciilor furnizate către cetăţeni,
în conformitate cu politica şi obiectivele de mediu asumate.
Pentru îndeplinirea acestor obiective, au fost întreprinse următoarele acţiuni:
- identificarea aspectelor de mediu asociate activităţilor desfăşurate de Consiliul
Judeţean Bacău;
- monitorizarea permanentă a consumurilor de energie, combustibili şi utilităţi la sediul
instituției;
- colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile generate în instituţie in conformitate cu
prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile
publice.
 Monitorizarea proiectului “Controlul integrat al poluării cu nutrienți” finanțat prin Banca
Mondială, Facilitatea Globală pentru Mediu și Contribuții Locale. În cadrul acestuia
sunt cuprinse 3 unități administrativ-teritoriale (Gârleni, Căiuți și Răcăciuni).
Obiectul proiectului:
- Construirea și operarea de facilități de depozitare și management a gunoiului de grajd
la nivelul întregului sat, dar și la nivel de gospodărie;
- Achiziționarea de echipament destinat manipulării și aplicării gunoiului de grajd.
Stadiul proiectului:
Gârleni:
- a fost efectuată recepția finală la platforma de gospodărire a gunoiului de grajd;
Răcăciuni:
- a fost efectuată recepția finală la platforma de gospodărire a gunoiului de grajd;
Căiuți:
- a fost aprobat planul urbanistic zonal “Platforma de depozitare a gunoiului de grajd
Căiuți”
 Elaborarea Planului de Menținere a Calității Aerului în județul Bacău, document
ce se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător și are ca scop definirea și stabilirea obiectivelor și acțiunilor pentru menținerea
calității aerului înconjurător, destinate să evite și să prevină producerea unor evenimente
dăunătoare și să reducă efectele acestora asupra sănătății umane și a mediului.
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea
Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen
scurt și a planurilor de menținere a calității aerului au fost realizate următoarele acțiuni:
- prin Dispoziția nr. 4/22.02.2016 a președintelui Consiliului Județean Bacău fost
constituită Comisia Tehnică responsabilă pentru realizarea planului;
- a fost analizat și aprobat Studiul de Menținere a Calității Aerului în județul Bacău,
document pe care se bazează elaborarea planului;
- a fost elaborat proiectul de plan și a fost supus procedurii de informare și consultare
a publicului, urmând ca în anul 2017 acesta sa fie transmis spre avizare Agenției pentru
Protecția Mediului Bacău și Centrului Național de Evaluare a Calității Aerului și aprobat prin
hotărâre a Consiliului județean
F. Transport public județean
În cursul anului 2016, Compartimentul transport public, în calitatea sa de autoritate
judeţeană de transport a acţionat în direcţia asigurării continuităţii serviciilor de transport
public de persoane între localităţile judeţului Bacău, prin activități de organizare,
reglementare și control, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor de transport public
local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Principalele activități desfășurate:
 Monitorizarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate,
derulat între localitățile județului în cadrul Programului de transport persoane 2014-2019.
Astfel, din cele 124 trasee cuprinse în programul actual, au fost actualizate condițiile de
transport pentru un număr de 15 trasee, în funcţie de necesităţile reale de deplasare ale
populaţiei județului și în corelare cu alte tipuri de transport public, fapt ce a dus la
fundamentarea unui număr de 7 hotărâri ale Consiliului Județean.
 Atribuirea unui număr de 47 licenţe de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate speciale, pentru acei operatorii de transport care au
încheiat un contract de prestării servicii transport cu un beneficiar pentru transportul
angajaților, a elevilor și a profesorilor între localitățile județului, licențe aprobate prin 10
hotărâri ale Consiliului Județean și pentru care s-au încasat tarife corespunzătoare.
 Efectuarea unui număr 40 de controale şi monitorizări în trafic privind modul în
carea se derulează serviciile de transport public judeţean de persoane prin servicii regulate și
prin servicii regulate speciale împreună cu inspectorii de trafic ai Inspectoratului de Stat
pentru Controlul în Transportul Rutier Bacău, urmărindu-se respectarea orelor de plecaresosire în cursă, graficele de circulație, a capacității de transport și a parcului auto aprobat,
precum și asigurarea condițiilor optime de călătorie a persoanelor. Ca urmare a verificărilor
întreprinse a fost necesar, pe anumite trasee să se modifice programul de transport, iar
pentru neregulile constatate au fost aplicate transportatorilor după caz, măsuri
contravenționale sau avertismente.
 Organizarea unei proceduri de licitație pentru atribuirea
electronică a serviciului de transport pe un traseu nou introdus în
programul de transport al județului Bacău, traseul Onești Urechești, prin instituția abilitată la nivel național, Agenția pentru
Agenda Digitală a României - Serviciul de Atribuire Electronică în
Transporturi.
 Organizarea unei întruniri a Comisiei Paritare, formată
din reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău și ai Autorității
Rutiere Române - Agenția Bacău în scopul validării rezultatelor
atribuirilor electronice. Rezultatul acestei întruniri s-a concretizat
în propuneri pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului de
transport public de persoane.
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 Analizarea unui număr de 9 solicitări pentru înlocuirea maşinilor titulare,
modificarea numerelor de înmatriculare în urma terminării perioadei de leasing, pentru care
s-au întocmit referate de analiză a punctajului şi au fost trimise avize la Agenţia A.R.R.Bacău
şi la sediul operatorilor.
 Rezolvarea a 23 de propuneri, petiţii, reclamaţii și solicitări, înregistrate de la
autorități și instituții publice locale, de la operatorii de transport și de la cetățeni, vizând modul
de derulare a serviciului de transport pe traseele județului Bacău, de respectare a graficelor
de circulație și a stațiilor intermediare ale traseelor precum și a standardelor de calitate ale
serviciului în conformitate cu prevederile caietului de sarcini a serviciului.
 Organizarea de întâlniri periodice cu operatorii de
transport deservenți ai serviciului de transport public în județul
Bacău, cu reprezentanți ai autorităților publice locale și cu
utilizatori ai serviciului.
 Actualizarea periodică a secţiunii „Transport
județean” de pe site-ul Consiliului Judeţean, cu elementele care
se modifică urmare a şedinţelor de atribuire, modificări ale
graficelor de circulaţie, respectiv actualizarea Programului
judeţean de transport persoane 2014-2019, precum și alte
informări publice.
G. Punerea în siguranță a fondului construit existent
În cursul anului 2016, s-a încheiat Contractul de finanțare pentru proiectarea și
execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcții cu destinația
de locuință multietajate, din județul Bacău, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa
I de risc seismic și care prezintă pericol public, incluse în Programul de acțiuni pe anul 2016
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 217/30.03.2016 între Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice și Unitatea administrativ-teritorială Județul Bacău, conform căruia,
pentru blocurile de locuințe situate în municipiul Bacău, str. Mărășești nr. 4, 7, 9, 10,12 s-a
alocat din transferuri de la bugetul de stat suma de 251,000 mii lei în vederea finanțării
cheltuielilor privind proiectarea lucrărilor de intervenție pentru locuințele proprietate privată a
persoanelor fizice,.
Având în vedere faptul că sumele aprobate din transferuri de la bugetul de stat în
cadrul acestui Program se aprobă anual, în conformitate cu prevederile Ordonanței
Guvernului nr. 20/27.01.1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
existente, cu modificările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare ale acesteia, a
fost transmisă către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice adresa nr.
8660/26.05.2016 pentru solicitarea de la bugetul de stat a sumei de 101,309 mii lei pentru
Programul de acțiuni aferent anului 2017, în completare la suma de 251,000 mii lei
repartizată pentru anul 2016 municipiului Bacău conform contractului mai sus menționat,
necesară pentru finalizarea etapei de proiectare a lucrărilor de intervenții pentru cele 5
blocuri de locuințe.
Prin adresa nr. 9733/14.12.2016, Primăria municipiului Bacău a comunicat faptul că
nu a putut absorbi suma de 251,000 mii lei destinată proiectării lucrărilor de intervenții,
motivat de faptul că au întâmpinat probleme în colaborarea privind semnarea documentelor
prevăzute în Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 20/1994 cu Asociațiile de
proprietari și societățile comerciale existente în blocurile ce urmează a fi consolidate. Ca
urmare, s-a trimis la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice solicitare pentru
includerea celor 5 blocuri de locuințe în Programul de acțiuni pe anul 2017 și alocarea din
transferuri de la bugetul de stat pentru anul 2017 a sumei de 352,309 mii lei, (251,000 +
101,309) necesară finalizării etapei de proiectare a lucrărilor de consolidare pentru acestea.
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H. Desfășurarea de alte activități specifice
 asigurarea asistenței tehnice privind elaborarea documentațiilor tehnicoeconomice privind lucrările publice;
 verificarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții
publice a căror finanțare se asigură integral sau parțial din bugetul județului și propunerea
spre aprobare a acestora de către Consiliul Județean;
 asigurarea asistenței tehnice de specialitate la elaborarea caietelor de sarcini în
vederea contractării serviciilor și lucrărilor publice cuprinse în programul de investiții pe anul
2016;
 inventarierea lucrărilor publice și construcțiile autorizate în județul Bacău - care se
realizează din fonduri publice sau private, constituirea și gestionarea băncii de date
permanente, conform HG 853/1998;
 asigurarea asistenței tehnice în acțiunea de evaluare a ofertelor pentru obiectivele
de investiții publice cuprinse în Programul de investiții al bugetului propriu al Consiliului
Județean;
 desfășurarea de activități specifice în cadrul Comisiei pentru determinarea stării
tehnice/casare a unor bunuri și clădiri din domeniul public/privat al județului;
 participarea la activitatea de inventariere a bunurilor aflate în patrimoniul județului;
 participarea la activitatea de preluare/predare a unor bunuri în/din patrimoniul
județului;
 participarea la recepțiile la terminarea lucrărilor sau la recepțiile finale pentru
obiective de investiții finanțate din bugetul județului, sau la solicitarea autorităților locale;
 asigurarea activității de responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a
instalațiilor (RSVTI);
 rezolvarea petițiilor și reclamațiilor privind probleme legate de alimentare cu apa,
canalizare, iluminat public, extindere rețele electrice;
 desfășurarea de activități privind buna gospodărire/curățenie și administrare a
clădirii în care își desfășoară activitatea aparatul de specialitate a Consiliului Județean
precum și a bunurilor puse la dispoziția Centrului Militar Județean și Serviciul de Protecție
Civilă din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență
 desfășurarea de activități specifice privind întocmirea documentelor necesare
aprovizionării cu rechizite, materiale, obiecte sanitare și carburanți
 gestionarea parcului auto al Consiliului Județean Bacău privind respectarea
graficului de reparații capitale și curente a mijloacelor de transport
 asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea ședințelor Consiliului Județean și
a altor manifestări organizate
 elaborează planul de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor și asigură și
organizează sistemul de selectare a deșeurilor, pe fiecare încăpere precum și pe fiecare etaj
al instituției
 asigurarea atribuțiilor ce revin Consiliului Județean în acțiunile de prevenire și
înlăturare a efectelor calamităților naturale în situații de urgență și în domeniul apărării
împotriva incendiilor, ca urmare a reclamațiilor și sesizărilor formulate de persoane fizice,
juridice și autorități publice locale, reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău au făcut parte
dintr-un număr de 48 de comisii mixte de evaluare constituite la solicitarea Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență Bacău.
 Comisiile de evaluare au avut ca obiectiv dispunerea de măsuri în vederea
înlăturării pericolelor precum și evaluarea în cel mai scurt timp posibil a pagubelor produse,
fapt consemnat în notele de constatare.
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5. Direcţia economică şi managementul calităţii
Serviciul evidenţa cheltuielilor, sinteza şi evidenţa bugetului
În calitate de ordonator principal de credite am urmărit îndeplinirea corespunzătoare a
atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 82/1992 a contabilităţii astfel:
 Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu;
 Repartizarea creditelor aprobate prin bugetele locale pentru bugetul propriu şi
pentru bugetele instituţiilor subordonate;
 Urmărirea modului de realizare a veniturilor;
 Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare
aprobate şi a veniturilor bugetare posibil de încasat;
 Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor
financiare asupra situaţiei partimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
 Organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
 Organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;
 Utilizarea creditelor bugetare aprobate numai în limita prevederilor şi destinaţiilor
aprobate, pentru cheltuielile strict legate de activitatea instituţiei şi cu respectarea
dispoziţiilor legale.
Bugetul de Venituri şi cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat în conformitate cu
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Legea Bugetului de Stat pe anul 2016 nr. 339/ 2015, respectând toate principiile şi regulile
bugetare, veniturile şi cheltuielile fiind înscrise pe surse de provenienţă, respectiv pe categorii
de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora.
La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Judeţului Bacău,
s-au avut în vedere obiectivele bugetului de stat pe anul 2016, obiectivul general al politicii
bugetare în anul 2016 fiind continuarea reducerii deficitului bugetar în paralel cu stimularea
creşterii economice, prin creşterea investiţiilor publice. Sintetizat, principalele obiective
specifice ale politicii bugetare au fost:
 Continuarea consolidării fiscale;
 Stimularea creşterii economice prin creşterea investiţiilor publice, în special
creşterea cofinanţării pentru absorbţia fondurilor europene, creşterea investiţiilor
publice la nivelul autorităţilor locale;
 Prioritizarea investiţiilor publice;
 Asigurarea protecţiei sociale;
 Dezvoltarea şi diversificarea instrumentelor de management al datoriei publice;
 Transparenţa în utilizarea banului public.
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 a avut la baza o analiză reală a condiţiilor
actuale de austeritate, a posibilităţilor reale de încasare a veniturilor, precum şi o gestionare
exigentă a cheltuielilor, punându-se accent pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate.
Pentru anul 2016, bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bacău a cuprins
resursele financiare care să asigure funcţionarea aparatului propriu şi a instituţiilor
subordonate, asigurarea cofinanţărilor la proiectele aflate în derulare, finanţarea cu prioritate
a obiectivelor de investiţii în continuare, aferente unor proiecte finanţate din fonduri externe
nerambursabile precum şi a lucrărilor de investiţii, activităţi în continuare finanţate din surse
proprii, cuprinderea în programul de investiţii publice a obiectivelor de investiţii noi pentru
care au fost asigurate surse de finanţare prin proiectul de buget multianual.
Coordonata predominantă a politicii bugetare pentru anul 2016 a fost asigurarea
resurselor pentru dezvoltarea economică sustenabilă, creşterea eficienţei alocărilor bugetare
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şi reduceri de cheltuieli pentru identificarea de economii în vederea creării spaţiului de
manevră pentru domenii prioritare cu influenţă asupra creşterii economice.
Întreaga fundamentare a bugetului propriu al Judeţului Bacău pe anul 2016 şi proiecţia
bugetară pentru perioada 2017-2019 a avut în vedere eficienţa cheltuirii banilor publici şi
promovarea investiţiilor.
Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 a fost rectificat succesiv, conform cu
modificările legislative survenite în cursul anului 2016, astfel încât la sfârşitul anului 2016,
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 se prezintă astfel:
Veniturile totale ale Judeţului Bacău sunt în sumă de 296.047 mii lei, din care:
 Venituri secţiunea de funcţionare 259.100 mii lei reprezentând 87,52 % din total
venituri;
 Venituri secţiunea de dezvoltare 36.947 mii lei reprezentând 12,48% din total
venituri;
- mii lei Denumire

Buget 2016
74.494
131.347
-31.334
77.631
0
252.138
0
31.334
20.408
7.173
58.915
311.053

I. Venituri proprii
II. Sume defalcate din T.V.A.
III. Vărsăminte din S.F pt. S.D.
IV. Subvenţii Bugetul de Stat şi alte administraţii
V. Donații și sponsorizări
Venituri Funcționare - total
VI. Restituiri de fonduri din finațarea anilor precedent
VII. Vărsăminte din S.F.
VIII. Subvenţii de la Bugetul de Stat
IX. Sume F.E.N. postaderare
Venituri Dezvoltare - Total
Total Venituri

Execuție 31.12.2016
74.428
127.238
-21.594
78.897
131
259.100
27
21.594
8.780
6.546
36.947
296.047

Cheltuielile totale ale Judeţului Bacău au fost în sumă de 286.152 mii lei din care:
 Cheltuieli secţiunea de funcţionare 233.133 mii lei reprezentând 81,47% din total
cheltuieli;
 Cheltuieli secţiunea de dezvoltare 53.019 mii lei reprezentând 18,53% din total
cheltuieli;
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- mii lei Denumire

Buget 2016

Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Transferuri între unităţi ale adm. publice
Asistenţă socială (finanţare pers. cu handicap,
produse lactate)
Împrumuturi
Rambursări credite investiţii
Dobânzi
Fond de rezervă
Alte cheltuieli
Cheltuieli Funcţionare - Total
Transferuri Între Unit. Ale Adm. Publice
Alte Transferuri
Proiecte Cu Finanţare F.E.N. Postaderare
Cheltuieli De Capital
Cheltuieli Dezvoltare - Total
TOTAL CHELTUIELI

Executie 31.12.2016

81.461
38.169
17.493
87.479

80.297
33.557
16.141
84.713

5.000
3.860
853
2.940
14.883
252.138

0
3.853
599
0
13.973
233.133

22.260
44.365
3.890
22.210
92.725

12.645
25.511
3.518
11.345
53.019

344.863

286.152

Execuţia de casă a bugetului local aferent anului 2016 pe cele două secţiuni, s-a
încheiat cu un excedent în suma de 9.895 mii lei, astfel:
 Secţiunea de funcţionare excedent 25.967 mii lei;
 Secţiunea de dezvoltare deficit 16.072 mii lei.
Conform art. 58 al. (1) din Legea nr. 273/ 2006, acoperirea definitivă a deficitului
înregistrat se va realiza din excedentul anilor precedenţi.
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Biroul Venituri
Indicatorii cu privire la execuţia bugetului de venituri pentru anul 2016 prezintă
următoarele valori:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

5.

Indicatori
Gradul de realizare a veniturilor determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate
şi veniturile totale programate pentru perioada de raportare.
Gradul de realizare a veniturilor proprii determinat ca raport procentual între veniturile proprii
încasate şi veniturile proprii programate penru perioada de raportare.
Gradul de finanţare din veniturile proprii determinat ca raport procetual între veniturile proprii
încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) şi veniturile totale încasate.
Gradul de depentenţă al bugetului local faţă de bugetul de stat determinat ca raport între
încasările din surse primite de la bugetul de stat (11.02+04.02+42.02+43.02) şi total încasări.
Gradul de autonomie decizională determinat ca raport procentual între veniturile
depersonalizate încasate şi total încasări. (Se calculează trimestrial)
NOTĂ:
Veniturile depersonalizate reprezintă suma veniturilor proprii, inclusiv sumele defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

Grad
95,17%
99,95%
25,15%
96,56%

35,31%

Activitatea de gestionare a serviciului datoriei publice locale a avut câteva coordonate
principale:
- analiza indicatorilor tehnici ai obiectivelor de investiţii finanţate din aceste surse şi
corelarea acestora cu indicatorii economici pe criterii de eficienţă şi eficacitate a
utilizării fondurilor;
- Asigurarea resurselor necesare plăţii ratelor, dobânzilor şi a celorlalte accesorii
bancare la termenele prevăzute în contractele de credite;
- Raportarea Serviciului datoriei publice locale instituţiilor abilitate şi asigurarea
transparenţei.
- Contractarea unui nou împrumut în vederea asigurării resurselor financiare pentru
obiectivul de investiţii „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport
aerian la Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău”.
În cursul anului 2016 au fost efectuate trageri din linia de credit de investiţii contractată
cu CEC Bank S.A. conform contractului nr. 15569/RQ141057477725411/29.10.2014 în sumă
de 17.147.795,51 lei, pentru obiectivul de investiţii de interes local „Modernizarea şi
dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internaţional George Enescu
Bacău”
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 49/18.04.2016 s-a aprobat contractarea
unui nou împrumut în sumă de 20.000.000 lei pentru continuarea finanţării obiectivului de
investiţii de interes local „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la
Aeroportul Internaţional George Enescu Bacău”. În urma derulării procedurilor de achiziție
publică și avizării contractării împrumutului de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor
Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, a fost semnat cu CEC Bank S.A. contractul
de credit nr. RQ16125747859245/21349/27.12.2016, suma urmând a fi utilizată în cursul
anului 2017.
Evidenţa domeniului public şi privat al Judeţului Bacău
În cursul anului 2016, s-a continuat activitatea de evidenţă şi administrare a
patrimoniului public şi privat al judeţului în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.
În acest sens, s-au urmărit mişcările intervenite în cadrul inventarelor domeniului
public şi privat, în baza prevederilor stabilite prin Hotărârile Consiliului Judeţean Bacău, după
cum urmează:
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 29 din 24.02.2016 s-a aprobat
trecerea imobilului situat în Municipiul Bacău, str. George Bacovia, nr. 57, din domeniul privat
al Judeţului Bacău în domeniul public al acestuia.
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 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 53 din 18.04.2016 s-a aprobat
restituirea terenurilor luate în administrare de Consiliul Județean Bacău în vederea închiderii
depozitelor de deșeuri neconforme prin proiectul "Sistem integrat de management al
deșeurilor solide în Județul Bacău - SMIS 27994". În acest sens au fost încheiate
procese-verbale de predare-primire cu C.L. Oneşti, C.L. Tg. Ocna, C.L. Buhuşi, C.L.
Comăneşti şi C.L. Dărmăneşti
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 63 din 28.04.2016 s-a aprobat
trecerea drumului județean DJ 207P (DN 2) – Săucești (DJ 207F) de la km 0+000 la km
2+752, L=2,752 km, clasificat ca drum comunal DC14 conform Hotărârii Consiliului Județean
Bacău nr. 108/2015, din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al comunei
Săucești.
În acest sens, Seviciul public județean de drumuri a întocmit și transmis documentația
în vederea modificării Hotărârii de Guvern nr. 540 din 2000 privind aprobarea încadrării în
categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise
circulaţiei publice.
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 81/16.06.2016 s-a aprobat trecerea
din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acestuia, în vederea casării, a
construcției „centrală termică”, situată în incinta Școlii nr. 1 Tg. Ocna
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 120/31.08.2016 s-a aprobat
constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 1.026 mp și a unui drept de
servitute asupra terenului în suprafață de 128,25 mp, aflat în domeniul public al județului
Bacău și în administrarea Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău, în favoarea
S.C. Aerostar S.A. Bacău. În acest sens, s-a încheiat Contractul de uz nr.
14485/08.09.2016/128/12.09.2016 şi Contractul de servitute subterană de trecere nr.
14486/08.09.2016/129/12.09.2016 încheiate între Județul Bacău şi S.C. Aerostar S.A..
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 143/30.09.2016 s-a aprobat darea în
administrare Complexului Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea” Bacău a bunurilor
achiziționate în cadrul Proiectului “Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural - Observatorul Astronomic “Victor Anestin” Bacău” cod SMIS 13163.
După actualizarea documentațiilor cadastrale se va emite hotărâre de consiliu privind
modificarea inventarului domeniului public și se va actualiza anexa la contractul de
administrare încheiat între Judeţul Bacău şi Complexul Muzeal de Științele Naturii “Ion
Borcea” Bacău.
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr 149 din 30.09.2016 s-a aprobat
trecerea din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acestuia, în vederea
scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, a unor construcții situate în municipiul Bacău,
str. Henri Coandă nr. 17 - aflate în administrarea Centrului școlar de educație incluzivă nr. 1
Bacău.
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 153 din 30.09.2016 s-a aprobat
trecerea din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acestuia, în vederea
casării, a unor construcții aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău.
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 155 din 30.09.2016 s-a aprobat
trecerea din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acestuia, în vederea
casării, a unei părți din imobililul situat în municipiul Bacău str. 9 Mai, nr. 104.
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 169 din 22.11.2016 s-a aprobat
constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 8,89 mp. și a unui drept de
servitute asupra terenului în suprafață de 580 mp., aflate în domeniul public al județului
Bacău și în administrarea R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, în favoarea
S.C. E.ON Distribuție România S.A.
Potrivit prevederilor art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Legii contabilităţii nr.
82/1991, republicată, în baza Dispoziţiei nr. 331/12.10.2016 emisă de către preşedintele
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Consiliului Judeţean Bacău au fost inventariate bunurile din domeniul public şi privat al
judeţului.
Compartiment managementul calității
1. Managementul calității
În cursul anului 2016, în vederea menținerii certificării Sistemului de Management al
Calității conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2008 cât și a Sistemului de
Management de Mediu conform cerințelor standardului SR EN ISO 14001:2005 obținute de
la Organismul de Certificare ALPHA CERT în anul 2015, s-a desfășurat auditul de
Supraveghere I al sistemului.
S-au făcut demersurile necesare achiziționarii de servicii de consultanță - auditarea
internă a sistemului, conform standardelor, aceste servicii putând fi prestate doar de
persoane autorizate;
De asemenea a fost sprijinită auditarea sistemului integrat calitate - mediu având ca
obiective o evaluare generală a activității de planificare, control, monitorizare, acțiuni
corective audit și analiză pentru a se asigura că politica stabilită este respectată și sistemul
de management calitate - mediu este menținut corespunzător.
Conform Raportului de audit Supraveghere I, al sistemului de Management al Calității
și de Mediu, emis de către Organismul de Certificare ALPHA CERT, care s-a efectuat prin
eșantionare, s-a demonstrat că instituția “a implementat și menținut un sistem de
management integrat calitate-mediu în conformitate cu cerințele standardelor de referință”
SR EN ISO 9001:2008 și SR EN ISO 14001:2005.
Acest sistem funcționează în cadrul Consiliului Județean Bacău și se dovedeste că se
maturizează. În Raportul de audit Supraveghere I, au fost consemnate oportunități de
imbunătățire.
Finalitatea acestor demersuri sunt în scopul imbunătățirii performanței organizației,
instituirea controlului managerial și a eficienței și eficacității sistemului de lucru.
În anul 2016, a fost actualizată și publicată pe site-ul Județului Bacău “Declarația
privind politica în domeniul calității și mediului”.
2. Controlul intern managerial
În calitate de Ordonator principal de credite, am urmărit respectarea prevederilor
Ordinului nr. 400/2015 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților
publice cu modificările și completările ulterioare.
Sistemul de control intern managerial prin activitatea desfășurată în anul 2016, a
urmărit ca fondurile publice gestionate să fie utilizate în condiții de legalitate, regularitate,
eficiență și economicitate.
În cursul anului 2016 am avizat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern
managerial pentru anul 2016 care a fost transmis conform prevederilor legale, Secretariatului
General al Guvernului - Direcția de Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale;
Comisia cu atribuții privind monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a
sistemului de control intern managerial din cadrul Consiliul Judeţean Bacău, a fost
actualizată în cursul anului 2016 prin Dispoziţia nr. 217/06.07.2016, 343/27.10.2016 precum
şi prin dispoziţia nr. 340/26.10.2016 privind modificarea subcomisiei pentru monitorizarea,
coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial
din cadrul Consiliului Judeţean Bacău, pentru implementarea Standardelor din Titlul II „Performanţa şi managementul riscului”.
În cursul anului 2016, comisia s-a întrunit periodic, întîlnirile din cadrul comisiei şi
măsurile dispuse fiind consemnate în procese verbale. În cursul anului 2016 comisia a
elaborat/avizat şi supus aprobării Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău, următoarele;
- Programul de dezvoltare a S.C.I.M, pentru anul 2016, nr. 2792/ 23.02.2016;
- Plan pentru implementarea măsurilor control, an 2016 nr. 14870/27.11.2015;
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- Dispoziția 165/16.05.2016 privind constiuirea Echipei de gestionare a riscurilor
(E.G.R.) la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județului Bacău;
- Inventarul activităților procedurabile, numărul 3291/16.08.2016;
- Inventarul circumstanțelor care conduc la întreruperea activității, numărul
13292/16.08.2016;
- Lista obiectivelor specifice și indicatori de performanță asociați obiectivelor
specifice, numărul 13293/16.08.2016;
- Raport semestrial privind stadiul implementării Programului de dezvoltare a
Sistemului de control intern managerial pentru anul 2016, numărul
13280/16.08.2016.
- Actualizarea dispoziției privind stabilirea responsabililor cu riscurile, nr.
340/26.10.2016
- Registrul Riscurilor revizuit la data de 10.12.2016, numărul 18686/16.12.2016
- Raport anual cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la
nivelul aparatului propriu al Consilului Județean Bacău, numărul 20925/19.12.2016
- Raport anual privind stadiul implementării Programului de Control Intern Managerial
pentru anul 2016, numărul 99/05.01.2017.
Principalele direcții de activitate din domeniul controlului intern managerial în anul
2016 au fost:
- Actualizarea componenței Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și
îndrumarea metodologică a sistemului de control intern managerial;
- Avizarea Dispoziției privind actualizarea responsabililor cu riscurile la nivelul fiecărei
direcții / serviciu / compartiment;
- Revizuirea și actualizarea Registrului Riscurilor la data de 15.12.2016. Au fost
identificate riscuri și vulnerabilități prezente în cadrul activității curente ale entității.
S-au reevaluat riscurile existente prin măsurarea probabilității de apariție și a
impactului asupra obiectivelor, au fost ierarhizate și prioritizate riscurile în funcție de
toleranță la risc și au fost stabilite măsuri de tratare.
- Au fost identificate un număr de 9 riscuri de corupție pentru care au fost stabilite
măsuri de control și prevenire.
Controlul intern managerial nu a reușit să asigure gestionarea riscurilor în
administrarea fondurilor publice, până la un nivel acceptabil, datorită insuficienței dezvoltării
managementului riscurilor la nivelul entității, a tendinței managementului de nivel mediu de a
fi static, respectiv de a nu proceda la identificarea și revizuirea periodică a riscurilor.
Gestionarea eficientă a riscurilor depinde de abilitățile, implicarea și responsabilitatea
conducerii și de conștientizarea întregului personal cu privire la importanța procesului în
atingerea propriilor obiective.
A fost realizată autoevaluarea semestrială la nivelul instituțiilor subordonate cât și a
aparatului propriu și Situația centralizatoare privind stadiul implementării sistemului de control
intern managerial al Județului Bacău și a fost transmisă Secretariatului General al
Guvernului.
Subliniez că există tendința unor manageri de a interpreta și aplica conformarea la
cerințele de bază ale standardelor de control intern managerial, prin copierea unor modele de
implementare, fără a le adapta la particularitățile concrete de organizare și funcționare
existente, ceea ce a dus la stabilirea unor instrumente de control neadecvate sau parțial
adecvate și o eficacitate scăzută a sistemului de control intern managerial.
Situația centralizatoare anuală privind stadiul implementării standardelor de control
intern managerial este în curs de realizare.
În cursul anului 2016, au fost elaborate și/sau actualizat o serie de proceduri
operaționale și de sistem:
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Proceduri de sistem integrat elaborate
- P.S. 10 - Semnalarea neregularităților;
- P.S. 11 - Activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;
- P.S. 12 - Proceduri;
- P.S. 13 - Comunicarea;
- P.S. 14 - Informarea;
Proceduri de sistem integrat revizuite
- P.S. 04 - Organizarea și exercitarea controlului intern managerial inclusiv controlul
financiar preventiv în cadrul C.J. Bacău
Proceduri operaționale elaborate
 P.O. 32 - Protejarea persoanelor care semnalează nereguli;
 P.O. 33 - Cercetarea neregularităților semnalate și aplicarea sancțiunilor;
 P.O. 34 - Cercetarea disciplinară;
 P.O. 35 - Regulamentul de organizare și funcționare a E.G.R;
 P.O. 36 - Programarea, modificarea și efectuarea concediilor de odihnă;
 P.O. 37 - Identificarea surselor de venit ale bugetului Județului Bacău;
 P.O. 38 - Contractarea împrumuturilor interne și urmărirea derulării contractelor de
împrumut;
 P.O. 39 - Certificarea/supravegherea sistemului de management de calitate și
mediu în cadrul C.J. Bacău;
 P.O. 40 - Activitatea comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la
informațiile de interes public;
 P.O. 41 - Încheierea exercițiului bugetar;
 P.O. 42 - Calculul drepturilor salariale și a contribuțiilor sociale aferente;
 P.O. 43 - Înregistrarea în contabilitate și evidență contabilă a bunurilor de natura
mijloacelor fixe;
 P.O. 44 - Întocmirea notelor contabile și a balanței de verificare aferente veniturilor;
 P.O. 45 - Întocmirea proiectelor de hotărâri pentru aprobarea taxelor, tarifelor,
indexarea/actualizarea taxelor de închiriere/redevențe;
 P. O. 46 - Urmărirea încasării veniturilor;
 P. O. 47 - Înregistrarea în contabilitate și evidența contabilă a bunurilor de natura
obiectelor de inventar în depozit, în folosință și aflate la terți, scoaterea din funcțiune
și casarea;
Proceduri operaționale revizuite
 P.O. 21 - Managementul riscului
 P.O. 28 - Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
Activitatea de control intern managerial face parte integrantă din procesul de gestiune
orientat spre realizarea obiectivelor stabilite iar construirea unui sistem de control solid este
un proces de durată care necesită eforturi importante din partea intregului personal al
Județului Bacău și în mod deosebit a salariaților cu funcții de conducere care au obligația de
a-l defini, proiecta, implementa și de a-l perfecționa continuu.
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6. Direcţia achiziţii publice, contracte
În anul 2016, Serviciul achiziții publice a participat la planificarea și pregătirea realizării
achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de direcțiile de specialitate
și creditelor bugetare aprobate.
A elaborat documentațiile de atribuire (caiete de sarcini, fișe de date a achizițiilor,
contracte etc.) pentru prezentarea ofertei, asigurând totodată personal pentru comisiile de
deschidere, evaluarea ofertelor și desemnarea ofertei câștigătoare, cu îndeplinirea obligațiilor
referitoare la publicitate prin transmiterea anunțurilor și a invitațiilor de participare către
SEAP, în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice de produse pentru
consumul curent, servicii privind elaborarea de documentații tehnică-economice, servicii de
publicitate și lucrări.
Serviciul achiziții publice a fost implicat în următoarele proiecte finanțate din fonduri
structurale:
Programul Operațional Regional 2007 – 2013 - Axa prioritară nr. 5 – Dezvoltarea
durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.1 – Restaurarea și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea și modernizarea infrastructurilor
conexe.
În cadrul acestui program s-a derulat următoarea procedură de achiziție publică:
- Dotări in cadrul proiectului: Restaurare și valorificare durabilă a patrimoniului cultural
Observatorul Astronomic “Victor Anestin” Bacău Cod SMIS 13163;
În vederea obținerii unor noi finanțări nerambursabile s-au derulat următoarele
proceduri de achiziție publică:
- Consultanță pentru elaborarea documentației în vederea obținerii unei finanțări
nerambursabile a proiectului “Reabilitarea si modernizarea Clădirii Vivariu Bacău”;
- Servicii de consultanță in vederea realizării documentației de finanțare, servicii de
elaborare a documentației tehnica-economice privind actualizare DALI Reabilitare și
modernizare DJ 241A Izvorul Berheciului-Secuieni, km 64+250-78+114, Județul Bacău
pentru proiectul “Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3 Neamț - Bacău, DJ 207D
(limita județ Neamț-Prăjești-DN 2F km 28+000-50+254), DJ 241 (limita județ Vrancea-Podu
Turcului-Izvorul Berheciului km 25+000-83+368) și DJ 241A (Izvorul Berheciului-Secuieni km
64+250-78+114 și servicii de asistența tehnică pe parcursul evaluării și selecției cererii de
finanțare și a anexelor acestuia de către finanțator;
În anul 2016, Consiliul Județean Bacău, în cadrul unor acorduri de asociere a
desfășurat o serie de proceduri de atribuire în vederea încheierii de contracte, astfel:
- Servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economice aferente obiectivului
de investiții: Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare-aterizare și a
suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău;
-Servicii de elaborare Studiu de soluție aferente investiției Devieri LES 20KV și spor
putere aferentă obiectivului de investiții Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de
transport aerian la Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău;
- Servicii de coordonare ȋn materie de Securitate și sănătate ȋn muncă aferente
execuției lucrărilor proiectului de dezvoltare a infrastructurii de transport aerian la Aeroportul
Internațional “George Enescu” Bacău;
- Proiectarea și execuție Devieri LES 20KV și spor putere aferentă obiectivului de
investiții Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul
Internațional “George Enescu” Bacău;
- Lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “ Modernizarea si Dezvoltarea
Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău –
procedură în derulare;
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- Execuția lucrărilor la obiectivul de investiții: “Lucrări de modernizare la secțiile:
Medicină internă, Neurologie și ORL-Oftalmologie – Spitalul Municipal Onești”- procedură ȋn
derulare’
- Servicii de dirigenție pentru obiectivul de investiții “Lucrări de modernizare la secțiile:
Medicină internă, Neurologie și ORL-Oftalmologie – Spitalul Municipal Onești”;
De asemenea, ȋn anul 2016 Consiliul Judeţean Bacău prin serviciul de specialitate, a
atribuit contracte de furnizare, servicii şi lucrări, după cum urmează:
- Carburanți auto – benzină și motorină;
- Aprovizionare și distribuție produse lactate pentru elevi și preșcolari;
- Aprovizionare și distribuție produse de panificație pentru elevi și preșcolari;
- Achiziționare pachete de rechizite privind proiectul “Ghiozdanul școlarului”;
- Publicarea anunțurilor de convocare - ședințe ale Consiliului Județean Bacău în
ziarul local Deșteptarea
- Servicii de producție audio-video cu privire la desfășurarea ședințelor Consiliului
Județean Bacău
- Aprovizionare și distribuție fructe ȋn școli;
- Achiziționare de produse necesare desfășurării activității Consiliului Județean Bacău:
autoturism; produse de papetărie; tonere și cartușe pentru imprimante și copiatoare; material
de curățenie; echipamente IT; mobilier;
- S-au angajat servicii pentru susținerea activității Consiliului Județean Bacău, astfel:
- Servicii de acordare a unui împrumut bancar-linie de credit în valoare de 20.000.000
lei pentru asigurarea resurselor financiare derulării obiectivului de interes județean
Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internațional
“George Enescu” Bacău;
- Servicii de tipărire Monitorul Oficial al Județului;
- Servicii de elaborare studiu privind poluarea fonică, studiu de poluarea aerului și
realizarea unui set de măsurători a parametrilor poluare aer și poluare fonică în cadrul
proiectului “Reabilitare DJ 119F, Căiuți-Pralea km 0+000-14+300, Județul Bacău, Reabilitare
DJ 252, Huruiești-Găiceana-Parincea-Bibirești-Buhoci km 75+300-130+100 Județul Bacău,
Reparații capitale (Reabilitare și modernizare) pe DJ 116, Tg. Ocna-Oituz, km 15+80026+700”;
- Servicii de elaborare a studiului de menținere a calității aerului și asistenței tehnice in
vederea elaborării planului de menținere a calității aerului a Județului Bacău;
- Servicii de actualizare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) la
clădirea Vivariu Bacău;
- Servicii în vederea implementării proiectului “Toamna Bacoviană” – ediția a VI-a,
finanțat de Județul Bacău prin Consiliul Județean Bacău;
- Servicii de întocmire Plan de măsuri în vederea finalizării proiectului Sistem Integrat
de Management al Deșeurilor în Județul Bacău;
- Servicii specializate de pază și protecție la obiectivele de investiție realizate în cadrul
proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor solide în Județul Bacău și la CMJ
Bacău;
- Servicii de proiectare în vederea elaborării documentațiilor tehnica-economice
necesare realizării următoarelor obiective de investiții:
- Lucrări de reparații capitale amenajare, extindere și reabilitare termică Clădire Spital
Vechi;
- Lucrări de intervenție la clădirea Corpul Gardienilor Publici, municipiul Bacău strada
9 Mai nr.104;
- Lucrări de reparații și reamenajări a incintei exterioare aferente imobilului Clădire
Leagăn nr.1 municipiul Bacău;
- Lucrări de desființare centrală termică situată în incinta Școlii nr.1 Tg. Ocna
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- Achiziționare de produse pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență: autoturism;
autovehicul UTV pentru intervenții; remorcă pentru UTV; freză deszăpezire alei pietonale;
echipament individual pentru salvatori; elevator; generator trifazic; detector portabil pentru
măsurarea concentrației de gaz; centrală de înștiințare-alarmare tip dispecerat județean;
motopompe transportabile pentru ape reziduale; instalație de stingerea incendiilor pentru
autoșeniletă; echipamente IT; aparat de respirat cu aer comprimat;
Pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență s-au executat următoarele lucrări:
- Reparații la clădirile C4, C5, C6 si C8 aferente sediului 2, strada George Bacovia nr.
57;
- Reparații în vederea creșterii eficienței termice și reparații la poarta de acces
aferente Centrului Zonal pentru Protecție Civilă;
- Reparații la instalația de încălzire pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență
pentru Centrul Militar Județean s-a achiziționat un autoturism.
Totodată, serviciul a monitorizat derularea contractelor de achiziție publică, a întocmit
raportul anual privind contractele atribuite și a transmis la ANAP rapoartele privind
îndeplinirea obligațiilor contractuale de către operatorii economici și a realizat gestionarea
dosarelor achizițiilor publice.
Serviciul informatizare, comunicare, imagine
Activitatea Serviciului informatizare, comunicare, imagine pe anul 2016 s-a concretizat
în principal prin următoarele aspecte:
- dezvoltarea sistemului informatic prin întocmirea caietelor de sarcini și referatelor
de necesitate pentru dotarea cu: calculatoare, laptop-uri, imprimante ş.a.;
- întreținerea și actualizarea software-ului de bază de pe toate echipamentele de
calcul din dotare;
- amenajarea spațiului destinat serverelor din consiliul județean, dotarea cu
echipamente a acestuia și mutarea serverelor existente în acest spațiu;
- întreținerea și administrarea rețelei de calculatoare și a legăturii internet;
- întreținerea și instalarea echipamentelor de tehnologia informației;
- dezvoltarea componentei informatice prin extinderea utilizării tehnologiei
informației,
- implementarea de aplicații informatice și perfecționarea aplicațiilor existente;
- acordarea de consultanță și asistență de specialitate personalului propriu și celui
din aparatul primăriilor precum și personalului din instituțiile și serviciile publice
aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău;
- implementarea sistemului integrat la nivelul Județului Bacău achiziționat prin
proiectul Dezvoltarea infrastructurii hardware și software pentru oferirea de servicii
de e-administrație inclusiv gestionarea registrului agricol în format electronic în
județul Bacău, cod SMIS 48412, finanțat prin Programul Operațional Sectorial
Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, Axa prioritară 2 - Tehnologia
Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de
Intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”,
Operațiunea 1 „Susținerea implementării de soluții de e-guvernare (inclusiv servicii
de e-administrație, conform Legii 161/2003) și asigurarea conexiunii la broadband
cu 15 U.A.T.-uri: Cleja, Colonești, Coțofănești, Dealu Morii, Faraoani, Găiceana,
Motoșeni, Nicolae Bălcescu, Orbeni, Pâncești, Podu Turcului, Sascut, Tamași,
Ungureni, Valea Seacă;
- implementarea aplicației de tip Portal la nivelul Consiliului Județean Bacău cu
următoarele module - modulul de registratură, ce permite înregistrarea tuturor
documentelor care intră sau ies din instituție, încarcă automat documentele
scanate în cadrul unei arhive anuale, salvează toate informațiile referitoare la
acestea și permite realizarea de căutări și filtre inteligente în cadrul bazei de date:
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-

-

-

-

– modulul urbanism, ce permite întocmirea și evidența autorizațiilor de construire și
certificate de urbanism; - modulul juridic, ce are componentele Dosare juridice,
Hotărâri, Dispoziții și Ședințe al Consiliul Județean Bacău;
actualizarea bazei de date a portalului WEB a Consiliului Județean Bacău:
o s-au publicat hotărârile emise de Consiliul Județean Bacău, proiecte de
hotărâri ale Consiliului Județean Bacău emise în această perioadă cu
anexele aferente, împreună cu expunerile de motive și rapoartele de
specialitate; procesele verbale ale ședințelor Consiliului Județean; informații
legate de declarațiile de avere și declarațiile de interese ale consilierilor
județeni; S-au actualizat paginile web aferente bilanțului și situației privind
execuția bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul
2016; S-a publicat raportul președintelui pe anul 2015;
evidența și gestionarea bazelor de date ale consiliului județean (centralizare date
corn-lapte-mere și pregătire situații solicitate de APIA, datoria publică,
monitorizarea lunară și trimestrială, evidența veniturilor, H.G. 186/119, prognoza
bugetară pe 5 ani, dosarul funcționarului etc.);
operații de instalare și întreținere a calculatoarelor (instalări/reinstalări imprimante,
instalare/reinstalare soft-uri, registratură, devirusat calculatoare etc.) și a rețelei;
actualizarea zilnică a Legis-ului;
întocmirea de referate de necesitate pentru diferite servicii IT, respectiv produse
necesare pentru buna desfășurare a Compartimentului și a Consiliului Județean
Bacău;
alte activități specifice IT.
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7. U.I.P. „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”
Unitatea de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor
solide în judeţul Bacău” a fost inființată în cadrul Consiliului Județean Bacău pentru
implementarea proiectului cu urmatoarele obiective ce au fost realizate:
- construcția Celulei 2 la depozitul conform de deșeuri Bacău si închiderea a 6
depozite neconforme de deșeuri de pe raza urmatoarelor UAT-uri: Buhuși, Tg.Ocna,
Moinești, Comanești, Onești, Darmanești.
- construcția Stațiilor de transfer deșeuri Găiceana ṣi Berești Tazlău precum ṣi
Complexul de deșeuri Onești ce cuprinde: stație de transfer, stație de sortare ṣi stație de
compostare deșeuri;
- achiziționarea de echipamente de pre-colectare a deșeurilor;
- achizitionarea de echipamente și utilaje necesare intregrării în SIMDS a stației de
sortare Comănești.
Pe parcursul anului 2016, Unitatea de Implementare a proiectului „Sistem Integrat de
Management al Deşeurilor Solide în judeţul Bacău” a finalizat următoarele obiective de
investiţie şi a realizat următoarele activităţi:
- în cursul lunii februarie 2016, conform contractului de dare în administrare nr. 5683
din 04.04.2016 s-a predat către UAT Comănești, un camion cu remorcă, necesar pentru
transportul containerelor cu deșeuri din stația de sortare deșeuri Comănești.

- în luna iunie 2016, în urma licitaţiei publice, s-a achiziţionat un tocător deșeuri verzi,
necesar a fi utilizat la stația de sortare deșeuri Comănești;
- în luna iulie 2016, prin Hotărarea nr. 109/2016 s-a aprobat de către Consiliul
Județean Bacău darea în administrare a tocătorului pentru deșeuri verzi către U.A.T.
Comănești;
- În luna octombrie 2016 s-a incheiat contractul de dare în administrare nr. 16143 din
05.10.2016 în baza căruia s-a predat tocătorul pentru deșeuri verzi, cãtre U.A.T. Comănești.

- În 30.06.2016 a fost transmis Raportul final al proiectului.
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Perioada de prestare a serviciilor de audit s-a finalizat o dată cu predarea Raportului
de audit final, respectiv la data de 30.06.2016.
- În data de 30.06.2016 a fost semnat Actul adițional nr. 6 la contractul de finanțare,
prin care durata implementării proiectului se prelungește până la data de 17.11.2016.
- În luna septembrie am transmis către Organismul Intermediar pentru POS Mediu,
Raportul Complementar la Raportul final și a fost solicitată o nouă prelungire a perioadei de
implementare a proiectului.
- În luna octombrie 2016 s-a realizat recepţia finală la Contractul de execuție, privind
lucrarea “Elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor pentru branșament la rețelele de
energie electrică pentru Stația de transfer Deșeuri Berești Tazlău”.
- În luna noiembrie 2016 s-a realizat recepţia finală la Contractul de execuție privind
lucrarea “Proiectare și execuție branșament la rețelele de energie electrică pentru Complex
deșeuri Onești în cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în
județul Bacău”.
Unitatea de Implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor
Solide în Judeţul Bacău” a acordat sprijin Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare Bacău pentru demararea, desfăşurarea şi evaluarea ofertelor pentru procedura
de delegare prin concesionare a serviciilor de operare instalaţii deşeuri în judeţul Bacău.
În data de 17.11.2016 a fost semnat Actul adițional nr. 7 la contractul de finanțare, prin
care durata implementării proiectului se prelungește până la data de 31.12.2017. Prelungirea
contractului de finanțare s-a făcut pentru finalizarea procedurii de licitație publică pentru
delegarea prin concesionare a serviciilor de operare a instalațiilor de deșeuri realizate prin
Proiect.
În luna decembrie a fost transmis catre Ministerul Fondurilor Europene – A.M. POS
Mediu primul Raport de progres lunar, solicitat prin actul adițional nr. 7 la contractul de
finanțare.
În luna decembrie au fost încheiate două contracte de prestări servicii, unul pentru
serviciul de Pază și protecție încheiat cu S.C. Azia Security și unul pentru Servicii de
consultanță pentru întocmire Plan de măsuri în vederea finalizării proiectului Sistem Integrat
de Management al Deșeurilor în județul Bacău pâna la data de 31.12.2017.
În anul 2016 s-au efectuat cheltuieli în suma de 1.653.178,51 lei, reprezentând
cheltuieli eligibile recunoscute de către AM POS Mediu, dar nerambursate întrucât toate
cheltuielile după data de 30.12.2015 sunt considerate eligibile dar se suportă din bugetul
propriu. Pentru aceste cheltuieli au fost depuse două cereri de rambursare (CR 28 și CR 29)
cu valoare 0 la rambursare.
Pentru cheltuielile efectuate până la 30.12.2015 au fost depuse 27 cereri de
rambursare, ultima cerere CR 27 a fost depusă la data de 28.11.2015 în urma căreia a fost
restituită de către Autoritatea de management POS Mediu suma de 3.589.240,59 lei.
În anul 2016 Unitatea de Implementare a proiectului a acordat sprijin pentru infiintarea
Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în
Județul Bacău, demarând procedurile pentru înființarea acestuia. In acest sens s-a întocmit
caietul de sarcini pentru delegarea prin gestiune directă a serviciului de operare a Celulei II a
depozitului județean conform de deșeuri și s-a fundamentat tariful pentru depozitarea
deșeurilor la Celula II. În acest sens au fost adoptate Hotărârile nr. 82 si 83 din 16.06.2016.
În ceea ce priveṣte activitatea operatorului desemnat în urma licitației pentru
delegarea serviciilor de colectare ṣi transport deșeuri de pe raza a 65 UAT-uri membre ADIS,
începând cu luna ianuarie 2016, Compania Romprest S.A. a început prestarea efectivă a
serviciilor de colectare și transportul deșeurilor municipale. Depozitarea deșeurilor se face la
aceasta dată la Celula 1 a Depozitului județean conform de deșeuri. Pe parcursul anului
2016 Compania Romprest a distribuit echipamente de colectare a deșeurilor (pubele pentru
deșeuri menajere și biodegradabile) către populația de pe raza UAT-urilor din raza sa de
prestare a serviciilor de salubrizare.
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8. Compartimentul de audit public intern
Planul anual de audit public intern a dat atenție prevederilor exprese din hotărâri ale
Consiliului Județean Bacău pentru Compartimentul de Audit Public Intern, semnalelor emise
de ordonatorul principal de credite, de direcțiile/serviciile din aparatul propriu și din instituțiile
subordonate, ținând seama de recomandările Camerei de Conturi Bacău, de prevederile
legale în domeniu și de fondul de timp disponibil.
Misiunile de audit care au vizat procesul bugetar privind utilizarea finanțărilor
nerambursabile de către 42 de entități și a contribuțiilor din fonduri publice în derularea unor
proiecte/acțiuni de interes județean, conform celor 4 contracte de asociere, aprobate de către
Consiliul Județean Bacău, au evaluat încadrarea în bugetele aprobate și respectarea
legalității.
Recomandările cuprinse în rapoartele de audit public intern au fost implementate până
la finele anului 2016 și au vizat următoarele aspecte:
1) nedecontarea de către Consiliul Județean Bacău a unor cheltuieli care nu îndeplineau
unul sau mai multe criterii de eligibilitate;
2) întocmirea raportărilor intermediare și finale, în conformitate cu cerințele contractuale,
de către entitățile aplicante la proiectele de interes județean;
3) respectarea formei și conținutului documentelor justificative anexate rapoartelor
financiare depuse spre decontare.
Totodată, au fost derulate 4 acţiuni de audit cu tematici diferite, la următoarele entități:
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău; Centrul Școlar de Educație Incluzivă
nr. 1 Bacău; Consiliul Județean Bacău Programul „Lapte și corn” și obiectivul de investiții
Catedrala Ortodoxă “Înălțarea Domnului” din Bacău.
Recomandările cuprinse în rapoartele de audit public intern au vizat în principal
următoarele aspecte:
 Elaborarea sau revizuirea, după caz, şi aplicarea procedurilor operaţionale privind
activitatea contabilă, activitatea de angajare, lichidare şi ordonanţare la plată a
cheltuielilor, activitatea privind acordarea vizei de control financiar preventiv propriu,
evidenţa şi înregistrarea consumului de carburanţi, inventarierea elementelor de
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum și privind deplasările în țară și
străinătate;
 întocmirea corespunzătoare şi avizarea de către persoanele în drept a documentelor
care stau la baza înregistrării cheltuielilor;
 întărirea controlului cheltuielilor publice şi urmărirea economicităţii, eficacităţii şi
eficienţei utilizării fondurilor publice;
 organizarea evidenţei contabile a angajamentelor bugetare şi legale.
Unele recomandări au fost implementate până la finele anului 2016, iar altele au
termen de finalizare în anul 2017.

66

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2016

9. Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău
Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău a fost înfiinţat conform Hotărârii
Consiliului Judeţean Bacău, nr. 92/2006 pentru ca normele şi cerinţele Uniunii Europene
referitoare la organizarea autorităţilor administrativ teritoriale să fie respectate. În consecinţă,
a fost emisă şi aprobată Dispoziţia nr. 265/16.11.2006 de către Preşedintele Consiliului
Judeţean Bacău, document ce reglementează atribuţiile personalului din cadrul Cabinetului
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău.
Prin 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 si naţionale, alte organisme, pe de altă parte.
1. În ceea ce priveşte relaţia cu aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean,
Cabinetul Preşedintelui:
- solicită persoanelor abilitate din direcţiile de specialitate note informative, documente
- persoanelor care au obligaţia să răspundă cererilor formulate în termenul stabilit de normele
interne -, în baza mandatului dat de preşedinte;
- colaborează cu aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău în vederea
stabilirii agendei preşedintelui. Tot pe această linie se comunică şi programul preşedintelui
Consiliului Judeţean direcţiilor şi compartimentelor implicate în desfăşurarea activităţilor
cuprinse în agenda preşedintelui;
- realizează traduceri, note, sinteze, rapoarte, referate, analizează documente
specifice, la solicitarea preşedintelui Consiliului Judeţean în colaborare cu direcţiile şi
compartimentele aparatului de specialitate al instituţiei;
- elaborează machete pentru promovarea imaginii judeţului Bacău, diverse alte
materiale.
Anual, Cabinetul Preşedintelui desfăşoară activităţile necesare implimentării
următoarelor proiecte:
“Ghiozdanul şcolarului”

Proiectul “Ghiozdanul şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a învăţământului
preşcolar şi şcolar din mediul rural din judeţul Bacău, pentru anul şcolar 2016 – 2017, constă
în punerea la dispoziţia beneficiarilor a unui număr total de 41.344 pachete de rechizite
şcolare după cum urmează:
• pachet A (preşcolari) – 8691 pachete
• pachet B (clasele pregătitoare – IV) – 16.882 pachete
• pachet C (şcolari clasele V – VIII) – 15.771 pachete
Valoarea acestui proiect pentru anul 2014 - 2015 este de aproximativ 990.000RON.
Sarcinile cabinetului cu privire la desfăşurarea acestui proiect:
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- solicitarea de la I.S.J. Bacău a listelor cu persoanele beneficiare ale proiectului;
- redactarea referatului, a expunerii de motive a proiectului;
- stabilirea regulamentului de organizare şi operare a întregii echipe în vederea
distribuirii: numărul beneficiarilor, componenţa pachetelor pe grupe de vârstă, împărţirea pe
echipe a traseelor către beneficiari; ţinerea în evidenţă a comenzilor de seturi de rechizite.
Decontarea transportului studenţilor bursieri din judeţul Bacău, care efectuează stagii
de pregătire in străinătate
Sarcinile cabinetului cu privire la desfăşurarea acestui proiect:
- Analiza dosarelor depuse de către tinerii studenţi din judeţul Bacău care efectuează
stagii de pregătire în străinătate conform Hotărârii nr. 47/20.04.2006 cu modificările şi
completările ulterioare;
- Verificarea documentelor justificative: act de identitate atestând cetăţenia şi
domiciliul pe raza judeţului Bacău; documentele de la Universitate adeverind calitatea de
student şi invitaţia de la universitatea care a aprobat bursa; contractul financiar încheiat între
student şi universitatea din România; dar şi facturile şi chitanţele cât şi copiile după bilete;
- Obţinerea aprobării membrilor comisiei;
- Darea spre plată a dosarelor aprobate.
În cursul anului 2016 au beneficiat de program un număr de 16 studenți.
2. 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 acesta sau în numele acestuia la festivităţi şi activităţi publice:
- elaborează articolelor de presă cu privire la activitatea desfăşurată de Consiliul
Judeţean Bacău;
- elaborează și pune la dispoziţie materiale informative solicitate de ONG-uri în baza
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;
- informează cu privire la proiectele desfăşurate de insitituţie;
- elaborează comunicate de presă;
- elaborează materiale informative solicitate de publicaţii cu privire la promovarea
imaginii judeţului Bacău;
- organizează conferinţe de presă;
- monitorizează mass-media locală cu privire la imaginea Consiliului Judeţean Bacău;
3. În vederea stabilirii agendei de lucru a preşedintelui Consiliului Judeţean sunt
gestionate activităţile de pregătire şi verificare a tuturor documentelor care urmează să fie
supuse atenţiei preşedintelui (materiale informative, mapa cu documente).
Preşedintele Consiliului Judeţean aprobă programul săptămânal, urmând apoi
asigurarea difuzării zilnice a formei actualizate a agendei de lucru interne către persoanele
din conducerea autorităţii. Agenda cuprinde şi elaborarea notelor de propuneri pentru
marcarea unor date şi momente importante în viaţa social-politică a judeţului. Cabinetul
asigură și răspunde de selecţia, ierarhizarea şi indicarea temelor relevante din documentele
cu caracter informativ şi a celor din mapa de corespondenţă a preşedintelui; înregistrează
corespondenţa adresată președintelui și îi prezintă sistematic actele normative şi activităţile
publice relevante pentru activitatea acestuia. Membrii cabinetului participă şi însoţesc
preşedintele Consiliului Judeţean la diferite evenimente şi conferinţe.
Acţiuni desfăşurate conform agendei preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău - 2016
O nouă etapă în proiectul social
finanțat de AMBASADA NORVEGIEI și UNICEF
Joi, 8 martie, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău Dragoş Benea a participat la o
nouă întâlnire de lucru din cadrul proiectului ”Incluziune Socială prin furnizarea de servicii
integrate la nivelul comunității”. Acest eveniment s-a desfășurat la primăria Moinești, gazdă
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fiind primarul localității - Viorel Ilie și invitați au fost ambasadorul Regatului Norvegiei în
România - Tove Bruvik Westberg, reprezentantul UNICEF în România - Sandie Blanchet,
managerul Spitalului Municipal Moinești - Adrian Cotârleț.
Beneficiul cel mai important adus de acest proiect până în acest moment este
formarea echipelor integrate de intervenție atât la nivelul comunităților cât și la nivel județean,
constituind astfel fundamentul dezvoltării relațiilor de colaborare și coordonare în furnizarea
serviciilor sociale.
Intervenția proiectului în acest sens este esențială, acoperind o nevoie stringentă
identificată la nivelul autorităților publice locale în privința resurselor umane, asigurând
resursele și mecanismele necesare angajării în fiecare comunitate a cel puțin 3 noi lucrători
comunitari (asistent social/referent social, asistent medical comunitar, consilier școlar).
Totodată, datele preliminare oferite de Aurora (aplicație electronică utilizată pentru
realizarea recensământului) constituie un argument important privind necesitatea unor
intervenții integrate în comunitățile noastre (16.454 persoane vulnerabile, fiind identificate
aprox. 9000 de gospodării cu cel puțin o persoană în situație de vulnerabilitate).
Rezumat în cifre al proiectului din octombrie 2014 – până în prezent:
- 34 comune rurale, 11 comunități urbane (în 4 zone urbane);
- 38 autorități publice locale, 7 instituții județene;
- 45 asistenți/referenți sociali, 34 asistenți medicali comunitari, 4 mediatori sanitari, 23
consilieri școlari, 24 mediatori școlari = echipă integrată de intervenție;
- 45 structuri comunitare consultative create sau activate;
- 38 centre comunitare vor fi create prin micro-grant-uri recensământ comunitar
efectuat cu ajutorul aplicației on-line AURORA.

,,O Şansă la Demnitate!”
Miercuri, 16 martie 2016, în Sala Mare a Consiliului Judeţean Bacău, preşedintele
Dragoş Benea a participat la semnarea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean
Bacău, prin Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău
(D.G.A.S.P.C.) și Asociaţia Lumina, ca urmare a dezvoltării proiectului ,,O Şansă la
Demnitate!”.
Proiectul ”O șansă la demnitate!” se încadrează în obiectivele Strategiei Județene de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2014-2020, respectiv ”Incluziunea socială a
copiilor cu dizabilități promovând dreptul la educație, sănătate, viață în familie și în
comunitate” și are ca scop construirea primei unităţi cu paturi din România, dedicată integral
îngrijirii paliative pediatrice.
Obiectivele proiectului sunt:
1. Deschiderea în România, în judeţul Bacău, a primei unităţi cu paturi, de tip hospice,
dedicată exclusiv îngrijirilor paliative pediatrice.
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2. Furnizarea de servicii de îngrijiri paliative calitative, adecvate, pentru un număr de
până la 428 de beneficiari în fiecare lună.
3. Derularea în regiunea de nord-est, a unei campanii de informare, pentru cel puţin
100 de medici de familie, despre furnizarea serviciilor de îngrijiri paliative pentru copii şi
furnizarea informaţiilor despre îngrijirile paliative, familiilor copiilor.
Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1.800.000 euro, din care 1.200.000
euro finanțare asigurată de Fundațiile Velux din Danemarca. Principalii parteneri din
România, până în acest moment, sunt: Consiliul Județean Bacău, Consiliul Local Bacău,
S.C. Dedeman S.R.L., S.C. Cemacon S.R.L., S.C. Complex Hotelier Decebal S.A.

Noaptea europeană a muzeelor
Sâmbătă, 21 mai, ora 21, Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău a participat la
redeschiderea obiectivului ”Casa memorială George Bacovia”. După aproape 2 ani de lucrări
de consolidare și reparații, obiectivul menit să sporească identitatea culturală a orașului
bacovian este redat în circuit.

Cadou de suflet pentru copiii judeţului Bacău
Marți, 31 mai 2016, preşedintele Dragoş Benea a participat la inaugurarea
Observatorului Astronomic ”Victor Anestin” din Bacău. Evenimentul s-a bucurat de un larg
interes, printre cei prezenți la inaugurare numărându-se deputații Rovana Plumb, Victor
Ponta, Cosmin Necula precum și un public numeros. Obiectivul a fost restaurat, conservat și
modernizat de către Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bacău prin intermediul
proiectului Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - Observatorul
Astronomic ”Victor Anestin” Bacău, Cod SMIS 13163. Proiectul a fost finanțat în cadrul
Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și
promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.1 – Restaurarea și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural. Perioada de implementare a proiectului a fost de aproape 2
ani, bugetul total alocat fiind de 9 685 742 lei din care, finanțarea nerambursabilă a fost de 6
819 710 lei.
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”Este un proiect repornit în 2013, cu sprijinul premierului de atunci, domnul Victor
Ponta, este ultimul proiect realizat cu fonduri europene pentru perioada de programare 20072013 și ce poate fi mai frumos decât să închei mandatul de președinte al Consiliului
Județean Bacău cu un obiectiv dedicat cunoașterii și universului? Sunt cu atât mai bucuros
de finalizarea acestui proiect, cu cât luna mai este luna mondială dedicată astronomiei, iar 1
iunie este Ziua Copilului. Ce conjunctură mai potrivită putea fi și ce cadou mai frumos pentru
copiii județului Bacău?”, a subliniat Dragoș Benea, președintele Consiliului Județean Bacău.
Ministrul Muncii în vizităla Lipova și Colonești
În data de 01.07.2016, Sorin Brașoveanu - președintele Consiliului Județean Bacău, a
vizitat câteva familii din comunele Lipova și Colonești împreună cu Dragoș Pîslaru - Ministrul
Muncii, Sandie Blanchet - reprezentant Unicef, Gabriela Coman -președinte ANPDCA,
reprezentanți din cadrul Băncii Mondiale, Ministerului fondurilor europene, Ministerului
educației, Ministerului sănătății și Cancelaria Primului Ministru.

"Această acțiune este gândită cu și pentru oamenii din comunitate, pentru a putea
preveni și ameliora ansamblul vulnerabilităților la nivel individual, al familiei și al întregii
comunități. Vrem să ne asigurăm că în procesul de implementare plecăm de la o înțelegere
corectă a realităților și problemelor de la nivel local — de aceea căutam să învățăm din
modelele similare dezvoltate. Modelul UNICEF și aplicația AURORA sunt un excelent punct
de plecare. Concret, pachetul cuprinde o serie de servicii în domeniul sănătății, protecției
sociale și educației care pot fi acordate la nivelul comunității, având un caracter universal.
Pachetul Minim de Servicii prevede, în același timp, o componentă puternică de prevenție.
Este vorba despre necesitatea de a asigura, în fiecare localitate, cel puțin un asistent social,
un asistent medical comunitar și un consilier școlar, care în strânsă colaborare, pot stabili
nevoile pe care le au copiii vulnerabili și familiile lor. Pentru rezultate optime, cei trei
profesioniști colaborează îndeaproape și cu reprezentanții primăriei, ai ONG-urilor, dar și cu
alți parteneri din comunitate”, a precizat președintele Consiliului Județean Bacău.
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Agenţie Consulară a Franţei la Iaşi
Președintele Consiliului Județean Bacău a dat curs marți, 13 iulie, invitaţiei Excelenţei
Sale, François Saint-Paul, Ambasadorul Franţei în România de a participa la ceremonia de
inaugurare a Agenţiei Consulare a Franţei, situată în incinta Institutul Francez din Iaşi.

”Pentru județele din Moldova, o Agenție Consulară reprezintă o punte de legătură
pentru dezvoltarea relaţiilor pe toate planurile dintre România şi Franţa. Deschiderea Agentiei
Consulare a Franței la Iași era o necesitate morală, într-un oraș, care a creat Unirea
Principatelor din 1859, cu largul consimțământ al Frantei din acel moment. În județul Bacău
avem numeroase experiențe comune, de-a lungul vremii au fost realizate numeroase relaţii
bilaterale în cele mai diverse domenii. Merită amintită Convenţia de Cooperare pe care o
avem cu Regiunea Limousin, care s-a concretizat prin numeroase parteneriate şi proiecte
încheiate între reprezentanţii acestei regiuni şi comunitaţi locale din judeţul nostru. Personal,
consider că deschiderea Agenției Consulare a Franței la Iași reprezintă un moment unic, o
adevarată coloană vertebrală(infinită, dacă ne gândim la Brâncuși, geniul hibrid al celor două
țări) pentru democrațiile moderne, bazate pe valori fundamentale și de actualitate: libertate,
egalitate, fraternitate!”, a precizat președintele Sorin Brașoveanu în cadrul alocuțiunii rostite
la acest eveniment.
Întâlniri de lucru
în comunitățile rurale din județ

Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău Sorin Brașoveanu a inițiat un proiect extrem
de important pentru creşterea calităţii deciziilor în administraţia publică si dezvoltarea
economică a judeţului Bacău. Practic, au fost organizate întâlniri de lucru în toate Unităţile
Administrativ Teritoriale din județ, la care au participat pe lângă primari și consilieri local și
factori de decizie locali, cum ar fi directori de școală, medici de familie, preoţi, poliţişti,
ONG-urile şi reprezentanți ai mediului de afaceri de pe raza U.A.T.-urilor.
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Discuțiile s-au axat pe nevoile identificate în fiecare comunitate, stabilirea priorităților
ce se vor regăsi în strategia de dezvoltare locală, în noua strategie de dezvoltare a
judeţului. La aceste întâlniri au participat și directori din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bacău.
Caravana de vară. Fiecare copil în grădiniță
Pe 22 iulie 2016, Consiliul Județean Bacău a fost gazda întâlnirii de lucru dintre
Asociația OvidiuRo, Fundația de Sprijin Comunitar, Inspectoratul Școlar Județean,
Prefectură, instituții deconcentrate și autorități locale din județul Bacău. Scopul întâlnirii a fost
stadiul implementării proiectului ‘Caravana de vară. Fiecare Copil în Grădiniță’, un proiect al
Asociației OvidiuRo.
Proiectul și-a propus să încurajeze părinții cu dificultăți materiale să își aducă copiii la
grădiniță, oferindu‐le un tichet social pentru grădiniță în valoare de 50 de lei/lună, dacă cei
mici au prezență zilnică.
Cu peste 6100 de beneficiari estimați, județul Bacău se numără printre cele 12
județe-gazdă selectate de OvidiuRo pe baza gradului de sărăcie și a numărului mare de copii
aflați în situație de risc.
Timp de o săptămână, părinții aflați în dificultate din localitățile Horgești, Ungureni,
Podu Turcului, Dofteana, Căiuți și Lipova au fost informați privitor la beneficiile acestui
proiect. Aceste comune au fost selectate în urma propunerilor Consiliului Județean și ale
Prefecturii și confirmate, în principal, pe baza numărului de copii defavorizați din grupa
preșcolară.
”Consiliul Județean Bacău este un partener de tradiție al Asociației OvidiuRo și îmi
amintesc acum de anii 1999-2000 când Direcția Generală de Asistanță Socială și Protecția
Copilului a început colaborarea cu Asociația dvs în proiectul ”Gata. Dispus. Capabil”. Încă de
la început, Asociația s-a axat pe o componentă foarte importantă în combaterea sărăciei,
respectiv educația. Fie că este vorba despre educația parentală sau a copiilor, de peste 15
ani au fost, în permanență, implementate proiecte la nivel comunitar care au avut ca
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prioritate educația. OvidiuRo vine astfel să completeze ceea ce noi, instituțiile publice nu
reușim întotdeauna să identificăm sau să realizăm”, a subliniat Sorin Brașoveanu,
președintele Consiliului Județean Bacău.
Caravana - desfășurată în săptămâna 18-22 iulie în localitățile menționate - a scos în
evidență și o serie de probleme, cu siguranță presante, la nivelul fiecărei comunități. Fie că
este vorba despre lipsa resursei umane (în școlile și grădinițele din mediul rural este nevoie
de psiholog, logoped, asistent social, mediator școlar), despre lipsa apei curente și a
grupurilor sanitare în școli, despre asigurarea transportului și programe after-school, toate
aceste aspecte au fost discutate în încercarea de a găsi soluții concrete.
”Mă bucur că în acest proiect suntem alături de Consiliul Județean Bacău care
înțelege să își asume punctual problemele comunităților locale și să încerce să găsească
soluții de rezolvare”, a declarat Leslie Hawke, co-fondator al Asociației OvidiuRo.
Proiect interjudețean
de modernizare a drumului Piatra Neamț - Roman –Podu Turcului
Pe 2 august, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, Sorin Brașoveanu a avut o
întâlnire de lucru cu președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, legată de
crearea unor parteneriate şi îmbunătăţirea drumurilor care leagă cele două judeţe.
Sorin Braşoveanu și Ionel Arsene au discutat, în principal, despre reabilitarea şi
modernizarea axei de transport interjudeţean Piatra Neamţ - Roman - Icuşeşti - Răchitoasa Podu Turcului, o rută ce reprezintă unica şi cea mai economică legătură a comunităţilor aflate
pe traseul axei cu coridorul TEN-T. Proiectul propus spre finanţare prin Programul
Operaţional Regional 2014 - 2020 este cu atât mai important cu cât nu există alte drumuri de
legătură între cele opt comune ce se află pe acest traseu.

"Îmi doresc ca, prin această investiţie, să reuşim îmbunătăţirea infrastructurii din
mediul rural, iar odată cu ea situaţia economică şi socială a zonei rurale, în special în privinţa
standardelor de muncă, a condiţiilor de viaţă. Unul din punctele mandatului meu de
preşedinte al CJ Bacău vizează dezvoltarea locală durabilă în judeţul nostru şi am
convingerea că, prin realizarea acestui proiect, vom reuşi să atingem acest obiectiv. Îmi
doresc ca, alături de judeţele vecine ale Neamţului, să realizăm un parteneriat prin care să
asigurăm dezvoltarea localităţilor noastre, dar şi a regiunii. Întâlnirea de astăzi cu
preşedintele CJ Neamț este doar un prim pas pe care îl facem în direcţia identificării celor
mai bune soluţii pentru dezvoltarea comunităţilor din judeţele noastre", a declarat Ionel
Arsene, preşedintele CJ Neamţ.
Inaugurarea Centrului Cultural Multifuncțional Lira Moinești
În data de 8 septembrie, președintele Consiliului Județean Bacău Sorin Brașoveanu,
vicepreședinții C.J. Ionel Floroiu și Marius Gabriel Gheorghiță, primarul Moineștiului Viorel
Ilie, parlamentari, șefi de instituții, primari, consilieri județeni, precum și un sobor de preoți au
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luat parte la inaugurarea Centrului Cultural Multifuncțional LIRA, o realizare deosebită, cu un
concept nou și o arhitectură aparte.

Centrul a fost amenajat în același loc în care a funcționat ani buni una dintre cele mai
iubite locații ale Moineștiului de altădată, și anume fostul cinematograf cunoscut inițial sub
numele „23 August”, iar mai târziu, drept „Clubul Lira”

Proiectul de reabilitare a Clubului „Lira” și de transformare a acestuia în centru cultural
a costat 5,3 milioane de lei. Proiectul a fost posibil prin parteneriatul încheiat între Consiliul
Județean Bacău și UAT Moinești, avându-i drept promotori pe președintele Dragoș Benea și
pe actualul edil al Moineștiului, Viorel Ilie. Grație acestui efort conjugat, finanțat în proporție
de peste 90 la sută din bugetul Consiliului Județean Bacău, fostul cinematograf trăiește o a
doua tinerețe.
”Este un moment de mare bucurie pentru mine și cred că pentru toți cetățenii
Moineștiului, care vor beneficia de un Centru Cultural Multifuncțional ultramodern, de care
această zonă a județul nostru avea mare nevoie. Tradițiile și cultura unei comunități sunt
foarte importante pentru viața oamenilor. Aici s-a născut, în 1896, poetul și eseistul de
renume mondial Tristan Tzara, fondatorul Dada, o mișcare contestatară în artă, de accea
avem obligația de a continua tradițiile spirituale moineștene. Vă îndemn să veniți și să
participați la toate manifestările culturale, și să puneți umărul la reafirmarea identității
culturale a Moineștiului” a precizat Sorin Brașoveanu, președintele C.J. Bacău.
La rândul său, Dragoș Benea - fost președinte al Consiliului Judetean Bacău -, cel
care a pus bazele acestui parteneriat, s-a declarat încântat de noua investiție, „Mă bucur să
particip la inaugurarea unui nou obiectiv de investiții, realizat sută la sută din banii
băcăuanilor. Dincolo de procentele de participare, ale C.J. și ale C.L. Moinești, important este
că împreună am «fotografiat» oportunitatea acestei investiții, de care vor beneficia - încă o
notă bună - locuitorii din Moinești, dar și cei din localitățile învecinate. Și aici, la Moinești,
puteți vedea rezultatul unui parteneriat solid, dintre două instituții, bazat pe seriozitate, pe
respectarea cuvântului dat, fie că ești într-o funcție administrativă sau politică”.
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D.G.A.S.P.C. Bacău model de bune practici
pentru Protectia Copilului din Republica Moldova
Președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu a primit joi, 15 septembrie
2016 vizita unei delegații, ai cărei membri activează în domeniul protecției copilului în
Republica Moldova. Au fost prezenți reprezentanți ai Direcției de Protecția Copilului din
Chișinău, ai Asociației Hope&Homes for Children – filiala din Republica Moldova ca și
omologii lor din România și membri din conducerea D.G.A.S.P.C. Bacău.
Scopul vizitei de lucru a fost înțelegerea mai bună a felului în care funcționează
mecanismele de protecție a copilului în județul Bacău și analiza experienței D.G.A.S.P.C.
Bacău în procesul de închidere al centrelor mari de plasament și dezvoltarea de servicii
alternative bazate pe familie și comunitate. În mod special reprezentanții D.G.A.S.P.C.
Chișinău au fost interesați de un model de servicii pe termen mediu și lung pentru copiii
străzii și pentru copiii din familii vulnerabile care prezintă riscul de a fi luați din familii.
Președintele Sorin Brașoveanu a asigurat delegația moldoveană de tot suportul pentru
implementarea reformelor în domeniul protecției copilului: ”Inițial, curajul, poate mai mult
chiar decât expertiza a fost determinant pentru demararea proiectelor noastre. Contează
enorm să îți placă ceea ce faci, să devină chiar o pasiune dorința de a ajuta acești copii
defavorizați. Noi vă stăm la dispoziție cu toată experiența acumulată în cadrul proiectelor
derulate”, a precizat președintele Braşoveanu.
Întâlnire cu primarii pe tema Strategiei de dezvoltare durabilă a județului

Joi, 15 septembrie 2016, preşedintele
Consiliului
Judeţean
Bacău
Sorin
Braşoveanu, a avut o intâlnire de lucru cu
primarii din judeţ, tema principală a discuţiilor
fiind actualizarea Strategiei integrată de
dezvoltare durabilă a judeţului Bacău pentru
intervalul de timp 2016- 2021.
Strategia stă la baza oricărui proiect de
accesare
a
fondurilor
europene
nerambursabile, fiind o componenta esentiala
pt identificarea - in fiecare comunitate - a
nevoilor, oportunităților de dezvoltare, cerințelor și potențialului zonei respective.
”Pentru elaborarea acestei strategii îmi doresc consultarea tuturor factorilor de decizie
din UAT-uri şi o dezbatere publică constructivă, pe zone, comform unei agende ce urmează
a fi stabilită împreună cu firma consultanţă, pentru a putea face corecţii şi optimizări în timp
util. Am demarat etapa preliminară de inițiere a programului de elaborare a strategiei, cerând
reprezentaților UAT-urilor maximă responsabilitate în activitatea de documentare. Vor fi
întâlniri de lucru zonale. Vreau să fie identificate nevoile si prioritățile comunității și de aici să
știm exact pe ce proiecte vom merge spre finanțare ”, a precizat Sorin Braşoveanu.
La această întîlnire a participat şi directorul ADR Nord – Est, Vasile Asandei, care a
reiterat importanța Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului în atragerea de fonduri
europene.
Vizita unei delegaţii din Ucraina în Bacău
Consiliul Județean Bacău a primit pe 21 septembrie, vizita unei delegații din Ucraina
compusă din experți în domeniul protecției copilului.
Membrii delegației au fost interesați mai ales de etapele concrete ce trebuie îndeplinite
pentru implementarea reformei în domeniul protecției copilului.
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Aceasta în condițiile în care, în Ucraina, la această oră sunt mai mult de 100 000 de
copii instituționalizați, în peste 700 de case de copii, nu există servicii sociale la nivel local,
iar copiii proveniți din aceste centre de plasament sunt foarte greu acceptați în școli.
”Procesul de dezinstituționalizare este unul de durată și constă, în principal, în servicii de
prevenire, de stopare a intrării copiilor în instituțiile de plasament și de scoaterea copiilor deja
instituționalizați din aceste centre. Rolul Consiliului Județean este esențial pentru că este
nevoie de implicare din partea autorităților administrației locale, de susținere și de voință
politică”, a explicat președintele Sorin Brașoveanu.
În pofida dificultăților din Ucraina, ”cred că este momentul oportun să începem aceste
reforme și ar fi o greșeală să nu ținem cont de experiența țărilor care au implementat aceste
reforme”, a precizat Mykola Kuleba - Avocatul Copilului din Ucraina. ”De aceea am decis să
vizităm județul Bacău, să ne inspirăm din modelele de bune practici pe care le aveți și să
vedem cum le putem adapta. Credem că experiența dvs. poate fi multiplicată”, a mai afirmat
Mykola Kuleba.
Aparatură medicală performantă pentru locuitorii Văii Trotuşului
Președintele Consiliului Județean Bacău Sorin Brașoveanu și vicepreședintele Ionel
Floroiu, împreună cu reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, precum și
jurnaliști au efectuat luni, 17 octombrie 2016, o vizită în teren la Compartimentul de Primiri
Urgențe din cadrul Spitalului Municipal “ Sf. Ierarh dr. Luca" din Oneşti. Compartimentul de
Primiri Urgențe a fost reabilitat și dotat la nivelul standardelor europene, printr-un proiect de
anvergură inițiat în 2013. Lucrările propriu-zise au demarat în noiembrie 2015 şi în decurs de
10 luni de la debut au fost finalizate şi recepţionate. Proiectul a fost posibil grație
parteneriatul încheiat între Consiliul Județean Bacău și UAT Onești, avându-i drept promotori
pe președintele Dragoș Benea și pe actualul edil al Oneștiului, Nicolae Gnatiuc. Suma
alocată a fost de 6.920.000 de lei, peste un milion și jumătate de euro, din care 95% au fost
asigurați de Consiliul Judeţean Bacău şi 5% de către Consiliul Local Oneşti.
Prezent la eveniment, Dragoș Benea a menționat importanța acestei investiții, care va
deservi aproximativ 160.000 de locuitori ai întregii Văi a Trotușului. ”Este important să
marcăm momentul finalizării acestei investiții, pentru că s-a vorbit mult și rău intenționat pe
seama acestui proiect, care s-a construit mai rapid decât au durat procedurile de licitație și
achiziție. Din păcate, procedurile din legislația românească sunt întortochiate, stufoase și
extrem de complicate. Nu este singura investiție din sănătate în care Consiliul Județean
joacă un rol major, aceleași lucru l-am făcut și la Moinești și la Spitalul Județean de Urgență
Bacău, de altfel, în perioada imediat următoare vor mai fi finalizate și inaugurate câteva
investiții importante din sănătate și mă gândesc aici, la Secția de Radioterapie, un RMN, care
nu a fost niciodată în sistemul public de sănătate băcăuan”.
77

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2016

La rândul său, președintele Consiliului Județean Bacău Sorin Brașoveanu a explicat
graba cu care a fost inaugurată această investiție. ”Nu am dorit să facem o inaugurare
protocolară arhicunoscută, vineri am obținut ultimele avize de funcționare, astăzi inaugurăm
oficial Centrul de Primiri Urgențe, iar în cel mai scurt timp cu putință, oneștenii trebuie să
beneficieze de această investiție deosebit de importantă pentru sănătatea lor. Investițiile la
Spitalul Municipal din Onești nu se opresc aici, avem în faza de licitație un nou proiect ce
vizează reabilitarea Secțiilor de Boli Interne, ORL, Oftalmologie și Neurologie. Învățământul
și sănătatea rămân obiective prioritare ale actualului Consiliu Județean, vorbim practic de o
continuitate a investițiilor făcute în aceste domenii în ultimii ani. Aceste obiective, alături de
Asistența Socială vor sta la baza elaborării Strategiei de dezvoltare a județului, pentru a
genera un mediu socio-economic stabil și diversificat capabil să asigure prosperitatea
generală a populației și dezvoltarea durabilă a județului Bacău”.
RMN de peste 1 milion de Euro în sistemul de sănătate băcăuan
Marți, 8 noiembrie 2016, Spitalul Județean Bacău a fost gazda unui eveniment de o
deosebită importanță pentru sănătatea băcăuanilor. Este vorba despre punerea în funcțiune
a noului aparat de investigații prin rezonanță magnetică, o investiție importantă, de peste 1
milion de Euro, care a necesitat lucrări de amenajare destul de dificile și modificări
arhitecturale care au presupus o muncă anevoioasă. Aparatul este funcțional, în perioada
imediat următoare va începe instruirea personalului urmând ca, din data de 21 noiembrie
pacienții programați să fie investigați.
”Le sunt recunoscător celor care s-au implicat în acest proiect pentru ca astăzi noi să
fim în măsură să facem recepția acestui aparat. Când e vorba de sănătatea băcăuană nimic
nu este prea mult. Le doresc mult succes cadrelor medicale care vor deservi acest centru de
imagistică și sper, ca prin profesionalismul lor, să fie la dispoziția celor aflați în suferință și
care au nevoie de astfel de investigații”, a precizat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului
Județean Bacău.
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La rândul său, Dragoș Benea a rememorat parcursul destul de sinuos al acestui
proiect. ”În octombrie 2008 județului Bacău i-a fost repartizat un RMN, dar pe drum a fost
întors spre Călărași, județ unde urma să candideze ministrul sănătății de atunci, Eugen
Nicolăescu. Ulterior a mai venit un RMN care a mers la Spitalul Municipal, aparat care nu
este funcțional nici în ziua de azi. În august 2015, la semnarea contractului pentru
reabilitarea secției de cobaltoterapie, beneficiind de prezența ministrului sănătății de atunci,
Nicolae Bănicioiu, împreună cu deputatul Cosmin Necula am încercat să explicăm starea de
fapt; scriptic, județul Bacău avea un RMN, faptic, de cel existent nu beneficia nimeni; domnul
ministru a înțeles, în 2 săptămâni am primit documentația de aprobare și s-a început
procedura de licitație. Din ianuarie 2016 până în acest moment am parcurs o serie de etape
– producția, montajul astfel încât să putem spune acum că aparatul este gata să investigheze
pacienții. Este un moment cu adevărat important pentru sănătatea băcăuanilor”, a subliniat
Dragoș Benea.
Delegație din Provincia chineză Jiangxi în Bacău
În data de 21 noiembrie, președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu,
a primit vizita unei importante delegații chineze din provincia Jiangxi, condusă de Li Hua
Dong, vice-președintele Conferinței Consultative Politice Populare și președinte al Asociației
pentru Știință și Tehnologie din Provincia Jiangxi. Alături de președintele Consiliului Județean
s-au aflat primarul Bacăului, Cosmin Necula, și administratorul Județului, Valentin Palea.

Principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirii oficiale au fost dezvoltarea relațiilor
economice și comerciale bilaterale, precum și stabilirea unei strategii comune privind
schimburile academice, de formare a personalului, în special pe componentele: culturală,
bioinginerie, kinetoterapie și despre posibile colaborări privitoare la activitățile științifice. Au
fost prezentate oaspeților chinezi oportunitățile de investiții ale județului nostru, precum și
domeniile de interes. S-a convenit că parteneriatele dintre mediul de afaceri românesc și cel
chinez trebuie încurajate, în beneficiul tuturor factorilor sociali implicați.
4. Pe linia întocmirii şi gestionării documentaţiei specifice este asigurată evidenţa
documentelor intrate cu menţionarea locul unde au fost repartizate (spre rezolvare sau spre
informare); sunt efectuate traduceri pentru documente şi activităţi specifice; se întocmesc
adrese, documente, corespondenţa specială a preşedintelui şi, nu în ultimul rând, este
asigurată gestionarea operativă a documentelor informative cu caracter special.
5. Activităţile de protocol fac parte integrantă din atribuţiile Cabinetului Preşedintelui 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. Se întocmește şi se gestionează
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lista de cadouri simbolice oferite cu anumite ocazii, supunându-se spre aprobare listele de
invitaţi la recepţiile organizate; pregătirea ceremoniei de acordare a Titlului de Cetăţean de
Onoare precum și de depunere a jurământului de către funcţionarii publici, în faţa
preşedintelui Consiliului Judeţean; organizarea în vederea unei bune desfăşurări a vizitelor
oficiale.
6. Pe linia relaţiei cu alte organisme, Cabinetul Preşedintelui asigură legătura cu
autorităţile publice locale şi centrale, ambasade, consulate, Uniunea Naţională a Consiliilor
Judeţene din România, Adunarea Regiunilor Europene şi Comitetul Regiunilor; transmite
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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II. Secretarul judeţului
Activitatea secretarului județului se desfășoară în baza atribuțiilor prevăzute atât în
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, cât și a celor prevăzute în alte acte normative precum Legea nr. 272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea
serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificările și completările
ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a celor stabilite prin acte
administrative de autoritate (ordine ale prefectului sau dispoziții ale președintelui Consiliului
Județean Bacău).
Din modul în care atribuțiile secretarului unității administrativ-teritoriale sunt stabilite
prin art. 117 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, acesta desfășoară patru categorii de activități:
1) atribuții legate de activitatea autorității administrației publice locale deliberative
cum sunt: participarea la ședințele consiliului județean; asigurarea procedurilor de convocare
a consiliului județean și efectuarea lucrărilor de secretariat, întocmirea procesului – verbal al
ședinței consiliului județean, pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului județean și
redactarea hotărârilor consiliului județean, asigurarea transparenței și comunicarea către
autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor adoptate de către autoritatea
administrației publice locale autonome deliberative.
2) atribuții legate de activitatea autorității administrației publice executive, dintre care
amintesc: avizarea de legalitate a dispozițiilor președintelui consiliului județean și
transmiterea către cei interesați a acestora; consultanța acordată personalului din aparatul de
specialitate, ducerea la îndeplinire a dispozițiilor de președintele consiliului județean.
3) atribuții date prin dispoziția președintelui consiliului județean și anume:
coordonarea Direcției juridice și administrație publică locală din cadrul aparatului de
specialitate a consiliului județean, precum și a Direcției județene de evidentă a persoanelor și
a Direcției generale de asistență socială si protecția copilului, instituții aflate în subordinea
consiliului județean.
4) atribuții cu caracter general pentru comunitatea din unitatea administrativ
teritorială printre care amintesc:
- membru al Comisiei de disciplină pentru analizarea și propunerea modului de
soluționare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităților administrativ-teritoriale
sesizate ca abateri disciplinare constituită la nivelul județului în baza Hotărârii de Guvern nr.
1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu
modificările și completările ulterioare;
- membru al Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate constituită
prin Ordin al Prefectului Județului Bacău;
- membru al Comisiei județene pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate in mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- președinte al Comisiei pentru protecția copilului, constituită prin Hotărâre a
Consiliului Județean Bacău în baza H.G. nr. 1.437/2004 privind organizarea și metodologia
de funcționare a comisiei pentru protecția copilului;
- verificarea și analizarea documentațiilor depuse în vederea emiterii certificatelor de
urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, semnarea certificatelor de urbanism și a
autorizațiilor de construire/desființare;
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- acordare de consultanță de specialitate consiliilor locale și primarilor din județul
Bacău.
Activitatea desfășurată în vederea îndeplinirii atribuțiilor de la punctele 1-3 s-a realizat
prin intermediul Direcției juridice și administrație publică locală din cadrul aparatului de
specialitate a consiliului județean, a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor și a
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, de care răspund și pe
care le coordonez direct în baza dispoziției președintelui Consiliului Județean Bacău, și este
prezentată detaliat în rapoartele întocmite de cele trei direcții și care sunt atașate.
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1. Direcţia juridică şi administraţie publică locală
Direcția juridică și administrație publică locală este compartimentul de specialitate al
Consiliului Județean Bacău prin intermediul căruia autoritatea publică județeană realizează
atribuțiile consiliului județean prin care se asigură legalitatea actelor autorității publice
județene și ale aparatului de specialitate al acestuia, se asigură consultanță juridică
autorităților administrației publice locale din județ precum şi instituțiilor publice aflate sub
autoritatea consiliului județean, documentarea pentru activitatea consilierilor județeni,
realizarea atribuțiilor privind relațiile cu publicul și transparență decizională și coordonare a
activității autorităților locale din județul Bacău.
În concret, prin atribuțiile ce i-au fost conferite, direcția juridică a urmărit asigurarea
legalității în activitatea decizională a consiliului județean și a președintelui acestuia,
pregătirea și desfășurarea ședințelor consiliului județean, apărarea valorilor materiale din
patrimoniul județului, a drepturilor și intereselor acestuia, organizarea fluxurilor
informaționale, circulația și păstrarea documentelor, activitate de secretariat, registratură,
arhivă etc.
Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, direcția a colaborat cu celelalte direcții, servicii și
compartimente de specialitate din aparatul de specialitate al consiliului județean, cu instituții
și servicii publice naționale și locale, precum și cu autoritățile publice locale din județul
Bacău.
Structura Direcției juridice și administrație publică locală cuprinde Serviciul juridic,
documentare și reglementări, Serviciul relații cu publicul și administrație publică locală,
Compartimentul Monitorul Oficial și transparență decizională și Compartimentul coordonare a
activității consiliilor locale.
În perioada ianuarie – decembrie 2016, Direcția juridică și administrație publică locală,
prin intermediul serviciilor și compartimentelor din subordine, a desfășurat următoarele
activități:
I. Serviciul juridic, documentare și reglementări este structurat potrivit
Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Bacău pe trei domenii: Serviciul juridic, documentare și reglementări,
Compartimentul de lucru consilieri județeni și Arhiva.
1. În domeniul de activitate al Serviciului juridic, documentare și reglementări,
s-au desfășurat următoarele activități:
- asistență juridică și reprezentare în instanțe, întocmind totodată și actele procesuale
necesare, într-un număr total de 95 dosare (civile, contencios-administrativ, comerciale),
dosare proprii în care Consiliul Județean Bacău sau instituțiile aflate în subordinea Consiliul
Județean Bacău au fost parte;
- s-au formulat răspunsuri la un număr de 130 adrese externe;
- s-a răspuns unui număr de 123 adrese interne formulate de: Direcția economică și
managementul calității, Direcția tehnic-investiții și lucrări publice, Direcția resurse umane,
management, Direcția dezvoltare durabilă, Compartiment audit public intern și Direcția
achiziții publice, contracte;
- s-a răspuns la 8 adrese către Instituția Prefectului – județul Bacău;
- s-au promovat un proiect de hotărâre de guvern;
- s-au promovat 202 hotărâri de consiliu județean și 420 de dispoziții ale președintelui
Consiliului Județean Bacău;
- s-a asigurat verificarea legalității actelor administrative elaborate de direcțiile şi
serviciile din cadrul Consiliului Județean Bacău;
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- juriștii din cadrul serviciului au participat în calitate de membri în diverse comisii de
examen/concurs pentru ocuparea unor funcții publice, precum și în cadrul comisiilor de
achiziții;
- implicarea direcției în derularea contractelor având ca obiect finanțări nerambursabile
conform Legii nr. 350/2005.
S-a răspuns nenumăratelor solicitări pentru consultanță juridică formulate de
instituțiile publice din subordinea Consiliului Județean Bacău, precum și de direcțiile și
serviciile din cadrul Consiliului Județean Bacău.
Totodată, ca urmare a verificărilor administrative realizate de diferite organisme și
autorități publice cu competențe în domeniul verificării implementării programelor de
dezvoltare europene accesate de către Județul Bacău au fost întocmite, în colaborare cu
direcțiile și compartimentele de specialitate din cadrul aparatului, o serie de precizări și
clarificări la proiectele de note și procese-verbale de constatare a abaterilor și de stabilire a
corecțiilor financiare.
2. În domeniul de activitate al Compartimentului de lucru cu consilieri județeni
S-a asigurat publicarea convocării ședințelor Consiliului Județean Bacău în presa
locală și pe site, precum și convocarea telefonică și în scris a consilierilor județeni la
ședințele Consiliului Județean Bacău și la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Bacău.
S-a asigurat realizarea de servicii de informare a publicului cu privire la desfășurarea
ședințelor Consiliului județean, pe posturile locale de televiziune, prin solicitarea acestora de
a participa la ședințe de consiliu, totodată făcându-se informări despre data și locul
desfășurării ședințelor.
Pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a ședințelor de consiliu județean şi a
comisiilor de specialitate au fost multiplicate și îndosariate în mape aproximativ 40.000 de
pagini, reprezentând materiale de studiu. Totodată, consilierii județeni au primit spre studiu
materialele de ședință pe e-mail și pe suport electronic (tablete).
În anul 2016 au avut loc 18 ședințe ale Consiliului Județean Bacău, din care 12 au fost
ședințe ordinare și 5 au fost ședințe extraordinare și o ședință de constituire, ca urmare a
alegerilor locale din luna iunie. Prezența consilierilor la ședințele consiliului județean a fost de
94,8%.
În cele 18 ședințe ale Consiliului Județean Bacău au fost adoptate 202 de hotărâri
care au fost afișate pe site-ul consiliului județean și au fost comunicate Prefectului Județului
Bacău pentru verificarea legalității acestora.
Cele 202 de hotărâri au reușit să reglementeze întreaga paletă de atribuții date de
lege în competența consiliului județean, sintetizate, după cum urmează:
- adoptare/suplimentare buget;
- rectificare buget;
- acordare premii pentru performanțe deosebite, premiu de excelență, titlu
,,Cetățean de Onoare al județului Bacău“;
- stabilirea unor taxe și tarife, altele decât cele din Codul fiscal;
- modificarea, completarea sau revocarea totală sau parțială a unor hotărâri ale
Consiliului județean adoptate anterior;
- aprobare organigrame, stat de funcții și regulamente de organizare şi funcționare
ale aparatului de specialitate și ale unităților subordonate Consiliului județean;
- modificarea regimului juridic al unor terenuri și imobile;
- aprobare, retragere licențe de traseu;
- aprobare sau modificare de „Programe de transport persoane prin servicii
regulate”;
- aprobarea unor studii de fezabilitate;
- aprobare și finanțare de programe, proiecte și acțiuni culturale;
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- alte probleme curente;
- vacantări și validări mandate de consilieri județeni.
Din cele 202 de hotărâri adoptate de Consiliul Județean Bacău, 140 de hotărâri au
necesitat aducerea la cunoștință publică prin afișare la afișierul Consiliului Județean Bacău.
Totodată, a fost asigurată posibilitatea de consultare a tuturor hotărârilor adoptate precum și
a proceselor verbale ale ședințelor consiliului județean prin publicarea acestora pe site-ul
propriu www.csjbacau.ro .
În anul 2016 au fost emise 420 de dispoziții cu caracter normativ și cu caracter
individual din care 58 au fost afișate la afișierul Consiliului județean, necesitând aducerea la
cunoștință publică.
Pentru buna desfășurare a activității aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Bacău s-a asigurat consultarea și multiplicarea documentelor originale aflate în păstrarea
compartimentului (hotărâri, expuneri de motive, rapoarte și documentațiile aferente
hotărârilor, dispoziții și referate aferente dispozițiilor).
Din multitudinea problemelor soluționate prin dispoziții, enumerăm:
- convocarea ședințelor de consiliu județean;
- constituirea unor comisii (de examinare, de licitație, de recepție, de preluare, de
predare-primire);
- angajarea, reangajare de personal;
- acordarea de sporuri de vechime;
- modificarea sau revocarea unor dispoziții adoptate anterior;
- admiterea schimbării pe cale administrativă a numelui sau prenumelui unor
persoane;
- constituirea sau modificarea componenței comisiilor de implementare a unor
proiecte.
Au fost primite, înregistrate, multiplicate și expediate celor vizați în termenele
prevăzute de lege, cele 202 hotărâri adoptate și 420 dispoziții emise.
Au fost pregătite pentru arhivare și predate la arhiva consiliului județean dispozițiile
președintelui Consiliului Județean Bacău și celelalte documente specifice activității
compartimentului, aferente anului 2014.
3. Activitatea din domeniul secretariat, registratură, arhivă
S-a primit și înregistrat corespondență primită de la unități subordonate, societăți
comerciale, primării, consilii județene, consilii locale, poștă specială, ministere și instituții din
țară.
S-a repartizat corespondența pe direcțiile Consiliului Județean sau unități
subordonate, primită cu rezoluție de la administratorul public.
S-a trimis corespondență Consiliului Județean la unități subordonate prin poștă civilă,
unele recomandate si unele cu confirmare de primire și prin poștă specială.
S-au distribuit monitoarele oficiale, presa locală și centrală personalului de conducere
și direcțiilor Consiliului Județean.
S-a pus sigiliul pe ordinele de plată, bonurile de benzină și foile de parcurs ale
serviciului administrativ-transport din cadrul direcției buget-finanțe, precum și actele
administrative și adresele semnate de vicepreședinții consiliului județean.
Până la sfârșitul anului 2016 s-au înregistrat un număr de 14348 adrese.
Au fost eliberate adeverințe privind sporul de vechime, salarizarea și alte sporuri cu
caracter permanent, la solicitările venite din partea cetățenilor sau a altor instituții (Prefectură,
Arhivele Statului, etc. ce au redirecționat petițiile din partea cetățenilor, spre rezolvare,
Consiliului Județean Bacău).
S-au eliberat copii după documentele existente în arhiva instituției: decrete de
expropriere, decizii, planuri de situație, autorizații de construire, hotărâri, dispoziții, etc. la
solicitarea persoanelor și instituțiilor care s-au adresat în scris.
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Au fost oferite spre consultare, la solicitarea personalului din cadrul Consiliului
Județean Bacău, documentele deținute și s-au făcut copii după documentele solicitate.
S-a primit în arhiva instituției, fondul arhivistic din partea unor direcții (buget – finanțe,
resurse umane, management și informatizare, urbanism), iar în baza nomenclatoarelor au
fost verificate, legate, etichetate și arhivate la fondul arhivistic respectiv.
S-a efectuat serviciul de distribuire al corespondenței Consiliului Județean la unitățile
din subordine sau la alte instituții;
S-a dus și adus corespondență, plicuri, colete de la Oficiul poștal nr.1 Bacău.
II. Activitatea Serviciului relații cu publicul și administrație publică locală este
structurată pe două domenii: Relații cu publicul și administrație publică locală și
soluționarea problemelor ridicate de cetățeni în scrisori și în audiențe.
1. În domeniul relațiilor cu publicul și administrație publică locală
Prin Serviciul relații cu publicul și administrație publică locală se asigură atât
informarea operativă a cetățenilor privind activitatea desfășurată în cadrul instituției, cât și
modalitatea concretă de realizare a acestei activități în sensul transmiterii informațiilor
solicitate.
Astfel, la nivelul Consiliului Județean Bacău a fost înregistrat un număr de 48 de cereri
privind informațiile de interes public și 4 reclamații administrative.
Toate solicitările au fost soluționate cu respectarea riguroasă a termenelor și a
temeiurilor legale de soluționare ale acestora.
Întrucât solicitările privind informațiile de interes public au putut fi soluționate prin
mijloacele de informare de care dispune Consiliul Județean 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 depășească sumele alocate prin
bugetul Consiliului Județean Bacău.
Menționăm că au fost situații în care un număr mare de cetățeni, chiar dacă au
solicitat copii după documentele existente, primind lămuriri pe loc și punându-li-se la
dispoziție documentele solicitate la Biroul Relații cu publicul și administrație publică locală, sau declarat mulțumiți și nu au mai solicitat copii după documente.
De asemenea, un număr semnificativ de cetățeni au solicitat relații, prin telefon, fax,
e-mail, nemaifiind necesară deplasarea acestora la sediul autorității noastre.
Trebuie să menționăm că nu s-a înregistrat nici o acțiune în contencios administrativ
privind dreptul la informațiile publice sau refuzul de a soluționa vreo petiție.
2. În activitatea privind soluționarea problemelor ridicate de cetățeni în scrisori
și în audiențe
În spiritul asigurării unei relații directe și nemijlocite între cetățeni și autoritățile
administrației publice, în cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean este
organizat un compartiment distinct de Informare și Relații Publice prin intermediul căruia se
realizează un serviciu public capabil să răspundă cât mai bine cerințelor cetățenilor, cât și
standardelor Uniunii Europene în domeniu.
Acest compartiment asigură înregistrarea petițiilor adresate direct Consiliului
Județean, cât și rezolvarea petițiilor transmise spre soluționare de către instituțiile centrale,
sporind astfel încrederea cetățenilor față de instituțiile statului, precum și față de funcționarii
publici care desfășoară activitatea în acest sector de activitate.
O atenție deosebită se acordă activității de primire a cetățenilor în audiență la
persoanele din conducerea consiliului județean, precum și la secretarul județului asigurânduse în permanență un climat de încredere și respect reciproc, corelând libertatea dialogului cu
promovarea intereselor autorității.
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Conștientizând faptul că cetățenii au așteptări tot mai mari din partea autorității și o
relaționare pe măsură, funcționarii acestui compartiment au ca preocupare permanentă
soluționarea într-un termen cât mai scurt a petițiilor, fără a depăși termenul de 30 de zile,
respectându-se astfel cu strictețe prevederile Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind
reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.
A intrat în practica curentă și primirea cetățenilor în afara orelor de audiență de către
secretarul județului și funcționarii Compartimentului relații cu publicul, pentru a facilita accesul
celor care vin din localitățile mai îndepărtate ale județului și care depind de transportul în
comun, eliminând astfel nivelul de nemulțumire al cetățenilor față de modul cum sunt tratați în
instituțiile publice.
Există o continuă preocupare pentru identificarea necesităților cetățenilor în raporturile
cu autoritățile publice și pentru găsirea unor soluții viabile de îmbunătățire a relaționării dintre
aceste două părți.
Acest compartiment acordă relații și prin telefon, creând premisele unei reale apropieri
a unei anumite categorii defavorizate de cetățeni față de autoritatea publică județeană,
referindu-ne în mod special la persoanele cu dizabilități, pentru care deplasarea la sediul
autorității este realmente o problemă.
Totodată, în întâmpinarea acestora, dar și a tuturor cetățenilor, funcționează o linie
telefonică tip „linie verde”, cu apel gratuit pentru cetățenii județului, la care funcționarii
compartimentului relații cu publicul răspund și acordă relații în domeniile care intră în
competența Consiliului Județean.
Pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016, statistic, activitatea de
soluționare a petițiilor se prezintă astfel:
- număr de scrisori
TOTAL
- 182
- scrisori locale
TOTAL
- 173, din care:
- rezolvate
- 164
- în curs de rezolvare
- 9
- scrisori centrale
TOTAL
- 9, din care:
- rezolvate
- 9
- număr audiențe
TOTAL
- 158
Au existat situații în care Consiliul Județean a fost sesizat în legătură cu probleme
care nu țin de competența sa de rezolvare și atunci, respectându-se prevederile Ordonanței
nr.27/2002, petițiile au fost transmise în termenul legal instituțiilor și autorităților competente
pentru rezolvarea problemei sesizate, făcându-i-se cunoscut și petentului acest lucru.
Persoanele care s-au prezentat în audiență au solicitat sprijinul autorității privitor la
unele drepturi lezate de către conducerea unor instituții sau autorități, ajutoare financiare sau
materiale pentru depășirea unor situații cu care se confruntă, demararea unor proceduri.
În toate cazurile, au fost ascultați cu mare atenție și implicare, creându-se o atmosferă
de respect reciproc, stabilindu-se un dialog real, deschis și constructiv.
La finalul audienței cetățenii s-au declarat mulțumiți de faptul că problema lor şi-a găsit
rezolvare, în cele mai multe cazuri chiar în cadrul audienței.
Deseori, în cazul în care problema semnalată nu era de competența consiliului
județean, s-a luat legătura telefonic cu instituția sau autoritatea competentă, cu rugămintea
ca petenții să fie primiți și, în măsura posibilităților, cu respectarea legislației, rezolvarea
problemelor acestora.
Principalele probleme ridicate de cetățeni au vizat domenii ca protecție socială,
protecția copilului, probleme referitoare la încadrarea într-un grad de handicap, urbanism,
reabilitări drumuri, fond funciar, activitatea defectuoasă a autorităților locale.
Activitatea de soluționare a cererilor și primirea cetățenilor în audiență s-a desfășurat
în spiritul și litera legii, astfel încât nu s-a primit nici o reclamație administrativă şi nu s-a
înregistrat nici o cauză la instanța de contencios administrativ.
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Se urmărește permanent aplicarea codului de conduită al funcționarilor publici, pentru
realizarea unor relații cu cetățenii in conformitate cu standardele administrației publice, al
cărui beneficiar final este cetățeanul, astfel încât etica funcției publice să reprezinte o
componentă esențială a activității desfășurate de Compartimentul relații cu publicul și
administrație publică locală.
De asemenea, activitatea de relații cu publicul se desfășoară în fiecare vineri cu
program prelungit până la orele 18,30 în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1723/2004
privind combaterea birocrației în, activitatea de relații cu publicul cu modificările și
completările ulterioare.
Relația de colaborare cu autoritățile administrației publice locale din județ a făcut
posibilă soluționarea în procent de 90% a problemelor ridicate de petenți în scrisori şi
audiențe.
Pentru viitor, una dintre preocupările principale este creșterea încrederii cetățenilor în
instituțiile statului, creșterea nivelului de satisfacție de ambele părți, astfel încât societatea
civilă să vadă în consiliul județean, dar și în alte autorități ale administrației publice din județ,
o mai mare implicare și proximitate față de problemele de zi cu zi ale acestora, în contextul
unei perioade de restricție bugetară și reformă administrativă.
III. Activitatea Compartimentului Monitorul Oficial și transparență decizională
Compartimentul și-a început activitatea în luna septembrie 2006, în baza dispozițiilor
art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 75 din 28 august 2003, conform cărora la nivelul fiecărui
județ, se înființează servicii publice de editare a monitoarelor oficiale.
Potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și
funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativteritoriale, actualizată, monitorul oficial al județului este publicația oficială care are ca obiect
de activitate producția editorială, tipografică si de difuzare a actelor și documentelor emise
sau adoptate de autoritățile administrației publice locale, președintele consiliului județean,
prefect și serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale.
În baza contractului de prestări servicii nr. 2155/34 din 15.02.2016, încheiat cu S.C.
Carta Office S.R.L., se asigură servicii de tipărirea Monitorului Oficial al Județului Bacău,
trimestrial, iar numărul de exemplare se stabilește prin dispoziția președintelui Consiliului
Județean Bacău.
În urma solicitării făcute privind comunicarea actelor cu caracter normativ ale
consiliilor locale ale municipiilor, orașelor și comunelor din județ, s-a primit răspuns, pe suport
magnetic de la primăria comunei Căiuți, acte ce au fost publicate în nr.1/2016 al Monitorului
Oficial al Județului Bacău. De asemenea, în prezent, se primesc Monitoare Oficiale editate
de la un număr de 12 de județe, iar cele aferente anului 2015 au fost arhivate.
A fost asigurată editarea și tipărirea ediției I a Monitorului Oficial al Județului Bacău,
într-un număr de 180 exemplare, ce au fost distribuite astfel:
- Instituția Prefectului - 1 exemplar
- consilieri județeni - 37 exemplare
- Instituții subordonate CJ Bacău - 17 exemplare
- U.A.T. din județul Bacău - 93 exemplare
- Direcții/compartimente din aparatul de specialitate - 10 exemplare
- Compartimentul informații și relații publice din cadrul Direcției Juridice și
Administrație Publică Locală - 10 exemplare
- Consilii județene pe bază de reciprocitate - 12 exemplare.
Edițiile 2, 3 ale Monitorului Oficial al Județului Bacău sunt în curs de tipărire, comanda
fiind tot de 180 exemplare.
Având în vedere atribuțiile compartimentului, s-a întocmit referatul privind
fundamentarea bugetului, pentru anul 2017.
Ca și activitate în anul 2016:
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- s-a asigurat instruirea periodică a angajaților în conformitate prevederile Legii
nr.319/2006 privind protecția și securitatea muncii și a tematicilor pentru instruirea
semestrială suplimentară și completarea fișelor de instruire individuală;
- împreună cu Compartimentul de lucru consilieri județeni s-a asigurat pregătirea
ședințelor de consiliu județean și transmiterea hotărârilor adoptate și a dispozițiilor emise;
- s-a asigurat pregătirea pentru arhivare și predare la arhiva consiliului județean a
dispozițiilor președintelui Consiliului Județean și a hotărârilor adoptate în Consiliul Județean
în anul 2014.
În aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu modificările și completările ulterioare, au fost îndeplinite procedurile legale privind
consultarea cetățenilor asupra unui număr de 8 proiecte de hotărâre, publicate pe site-ul
propriu la secțiunea Informații de interes public – Proiecte supuse dezbaterii publice. Facem
precizarea că nu au fost înregistrate propuneri, sugestii sau observații din partea cetățenilor,
a asociațiilor legal constituite sau din partea operatorilor economici.
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2. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău îndrumă, coordonează şi
controlează metodologic activitatea pentru paisprezece (14) Servicii Publice Comunitare
Locale de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) - pe linie de evidenţa persoanelor şi stare civilă
şi nouăzeci şi trei (93) de primării – numai pe linie de stare civilă.
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 ;
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 preluării în baza de date automată a tuturor modificărilor impuse de rezolvarea
lucrărilor curente, verificări în dosarele de stare civilă, verificarea de persoane la solicitarea
instanţelor, parchetelor,lichidatorilor, activităţi de prevenire si popularizare a regimului de
evidenţa populaţiei, activităţi specifice de stare civilă, de informatică, de resurse umane şi
juridice, de financiar-contabilitate şi aprovizionare tehnico-materială.
I. Activităţi pe linie de management
 S-au efectuat 14 controale de sprijin şi îndrumare la SPCLEP, s-a participat la 5
şedinţe ale Cons. Jud. şi s-au efectuat 12 instruiri, după cum urmează: 2 - stare civilă , 4 evidenţa persoanei, 2-informaţii clasificate, 2-date cu caracter personal (L. 677/2001) şi 2pentru prevenirea faptelor de corupţie;
 Au fost înregistrate 36 de petiţii, toate fiind rezolvate în termen;
 Au fost înregistrate 3 cereri cu privire la datele de interes public (L 544/2001), fiind
rezolvate în termen;
 În privinţa organizării şi desfăşurării activităţii de primire în audienţă a cetăţenilor,
în anul 2016, la nivelul DJEP BC, s-au desfăşurat 443 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 schimbare de nume pe cale administrativă, rectificare acte de stare civilă
etc..
 În condica pentru sugestii şi reclamaţii în anul 2016 s-au adunat 6 mulţumiri de la
cetăţenii care au beneficiat de serviciile noastre şi nici o reclamaţie.
 S-a acordat sprijin comunelor Palanca, Secuieni şi Răcăciuni, în vederea
funcţionării serviciilor de evidenţa persoanelor noi înfiinţate la nivelul acestor U.A.T. în anul
2015.
 În perioada 07.04.2016-15.07.2016, s-a efectuat de către Consiliul Judeţean
Bacău, o misiune de audit public intern, cu tematica “Angajamente bugetare şi legale din
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care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, plăţile asumate şi administrarea
patrimoniului”. Rezultatele auditului intern au fost menţionate în Raportul de audit intern
nr.11468/20.07.2016 (Consiliul Judeţean Bacău) şi nr.3456/15.07.2016 (D.J.E.P. Bacău).
Recomandările formulate în Raportul de audit şi incluse în ”Planul de acţiune şi calendarul de
implementare” (nr.3456/03.08.2016-D.J.E.P. Bacău
şi nr.12600/04.08.2016- Consiliul
Judeţean Bacău) au fost implementate şi comunicate Consiliului Judeţean Bacău cu adresa
nr. 6785/07.12.2016
 în anul 2016, au fost aprobate prin Dispoziţia nr.10/01.04.2016 modificările şi
completările la Nomenclatorul arhivistic al instituţiei şi apoi confirmate de către Serviciul
Judeţean Bacău al Arhivelor Naţionale la data de 15.07.2016.
 Coordonarea şi finalizarea selecţiei registrelor se stare civilă din perioada 1906 –
1915, care au mai mult de 100 ani de la crearea lor, pentru a fi predate la Serviciul Judeţean
al Arhivelor Naţionale (1800 de registre de naştere, căsătorie şi deces).
 În perioada 6.04. - 7.04.2016 doi ofiţeri din cadrul Serviciului Român de Informaţii
(S.R.I.) - U.M. 0793 BACĂU au efectuat un control pe linia protecţiei informaţiilor clasificate
şi a secretului de serviciu. Rezultatele acestui control au fost consemnate în documentul de
constatare 1.514.546 din 7 aprilie 2016 (S.R.I.) şi nr. 1626/8 aprilie 2016 (DJEP). Toate
măsurile dispuse au fost realizate şi comunicate U.M. 0793 BACĂU (S.R.I.) prin adresa nr.
1626/24 mai 2016, după cum urmează:
- Prin Dispoziţia nr.14 din data de 14.04.2016 s-a reconfigurat structura de securitate
la nivelul instituţiei noastre, iar prin anexa la aceeaşi dispoziţie s-au repartizat atribuţiile
fiecărui membru al structurii, în parte;
- S-a relaţionat cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date (DEPABD) Bucureşti, astfel că prin adresa DEPABD nr.3787416/21.04.2016 s-a
înaintat lista orientativă a categoriilor de informaţii clasificate secrete de serviciu ce ar putea fi
gestionate la nivelul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
- S-a întocmit un nou Program de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate nr.S/7
din 23.05.2016, care s-a avizat de SRI cu nr. S/1.513.829 din 30.05.2016, completat de
DJEP Bacău prin adresa nr. S/10 din 06.07.2016 şi avizat din nou de SRI cu nr. S/1.513.921
din 08.07.2016;
- S-a întocmit un plan de control intern în DJEP Bacău pentru anul 2016, nr.S/5 din
28.04.2016, iar în data de 19.05.2016 s-a efectuat un control inopinat conform procesului
verbal nr.S/6 din 19.05.2016;
- Referitor la modul de atribuire a numerelor de înregistrare alocate anual se vor
respecta prevederile legale din HG 585/2002 (art.59 şi art.61 alin1) precizate;
- S-a realizat inventarierea fondului documentar clasificat emis/recepţionat ulterior
anului 2009 întocmindu-se următoarele: lista de inventariere a documentelor emise nr.S/2
din 25.04.2016 şi lista de inventariere a documentelor primite nr.S/3 din 26.04.2016; totodată
s-au reevaluat pentru această perioadă documentele cu caracter ,,secret de serviciu” astfel
încât o parte din acestea, emise de DJEP Bacău s-au distrus prin procesul verbal de
scoatere din evidenţă şi distrugere nr.S/7 din 27.04.2016.
II. Executarea atribuţiilor şi sarcinilor atât pe linia evidenţei persoanelor cât şi pe
stare civilă
A. Evidenţa persoanelor
 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;
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- monitorizarea activităţii SPCLEP prin centralizarea, verificarea şi analizarea
indicatorilor comunicaţi zilnic şi lunar;
- asigurarea mediatizării legislaţiei în materie şi a obiectivelor şi rezultatelor
structurilor teritoriale de evidenţa persoanelor;
- punerea în legalitate a asistaţilor din unităţile de ocrotire şi protecţie socială;
- reducerea expiraţilor;
- verificarea împreună cu lucrătorii de ordine publică din cadrul IPJ Bacău a
locaţiilor în care şi-au stabilit domiciliul mai mulţi cetăţeni români, originari din Republica
Moldova.
 În anul 2016, 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 cele 14 SPCLEP - uri, constatările şi măsurile dispuse fiind
aduse la cunoştinţă primarilor cât şi secretarilor unităţilor administrativ teritoriale pe raza
cărora funcţionează.
Controalele s-au executat în baza Graficului nr. 113/06.01.2016 privind planificarea
anuală a controalelor metodologice pe linie de evidenţă a persoanelor în anul 2016, avizat de
conducerea Direcţiei şi aprobat de secretarul Consiliului Judeţean Bacău.
Astfel, în anul 2016 au fost planificate 14 controale conform graficului sus-menţionat
şi s-au executat toate, după cum urmează: SPCLEP Bacău, SPCLEP Buhuşi, SPCLEP
Comăneşti, SPCLEP Dărmăneşti, SPCLEP Dofteana, SPCLEP Moineşti, SPCLEP Oneşti,
SPCLEP Palanca, SPCLEP Podu Turcului, SPCLEP Răcăciuni, SPCLEP Sascut, SPCLEP
Secuieni, SPCLEP Slănic Moldova şi SPCLEP Tg. Ocna.
La finalul controlului, membrii comisiei de control au întocmit o notă de constatare ce
conţine detaliat deficienţele/neregulile identificate pentru fiecare obiectiv stabilit prin planul de
control aprobat, care a fost adusă la cunoştinţă şefului şi personalului controlat, pe bază de
semnătură, iar o copie a acesteia s-a înmânat şefului serviciului.
Ulterior, în termen de 20 de zile lucrătoare s-a întocmit raportul de control care
cuprinde principalele realizări ale structurii controlate, deficienţele şi neregulile constatate,
propuneri care pot contribui la creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor controlate, care sa supus aprobării conducerii şi s-a adus la cunoştinţă atât autorităţilor locale în subordinea
cărora funcţionează serviciul local supus controlului cât şi serviciului respectiv, pentru
implementarea măsurilor dispuse.
La toate S.P.C.L.E.P. - rile controlate s-a constatat că lucrătorii cunosc şi aplică corect
legislaţia pe linie de evidenţa persoanelor şi dispoziţiile primite de la DEPABD, însă au fost
identificate câteva deficienţe/nereguli, din care unele s-au remediat pe timpul controlului, iar
pentru celelalte s-au dispus măsuri şi termene de remediere, după cum urmează:
-După încetarea raportului de serviciu, prin ieşirea la pensie, a celor doi poliţişti
detaşaţi de la MAI la SPCLEP Sascut şi Dărmăneşti, activitatea pe linie de evidenţă a
persoanelor se desfăşoară cu câte un lucrător; din acest motiv, DJEP Bacău a propus la
cele două primării urgentarea scoaterii posturilor la concurs;
-Nu s-au alocat plaje de numere pentru activităţile de stare civilă şi evidenţa
persoanelor, iar în cadrul acestora nu s-au grupat după problematica şi termenul de păstrare;
nu există dispoziţia primarului cu privire la alocarea de numere pentru anul 2016, pe categorii
de lucrări (general, cereri acte de identitate, cereri reşedinţă, furnizări de date, etc.),
numerele acordându-se informatic şi haotic din registratura Primăriei Moineşti, fără a exista
o continuitate a numerelor pe registre, contrar Metodologiei DEPABD nr.3462829/12.07.2012
şi Legii 16/1996; s-a dispus ca, la sfârşit de an să se întocmească un referat către Primăria
Moineşti în vederea alocării de numere pentru registrele activităţii serviciului, conform Legii
nr.16/1996 şi HG 64/2011;
-Fişele de post ale lucrătorilor de evidenţă a persoanelor nu erau actualizate cu privire
la atribuţiile postului, la relaţiile ierarhice şi cuprind activităţi pe care nu le desfăşoară sau pe
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care le desfăşoară şi nu sunt cuprinse în fişa de post, etc.( Podu Turcului, Moineşti,
Răcăciuni, Sascut, Slănic Moldova şi Tg. Ocna); s-a dispus actualizarea acestora;
-O parte din activităţile existente în fişa de post a lucrătorului de evidenţă a
persoanelor, cuprinde activităţi care nu se regăsesc în ROF –ul SPCLEP, respectiv: activităţi
de resurse umane precum evidenţa funcţiilor publice şi a celor contractuale (REVISAL),
desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante, întocmirea referatelor şi a
proiectelor de dispoziţie pentru numirea în funcţie, activitatea de securitate a muncii, etc.
(Dofteana); s-a dispus actualizarea fişei de post, în aşa fel încât atribuţiile acesteia să se
regăsească în ROF –ul SPCLEP Dofteana; măsură constatată şi în anul 2015 şi
nerezolvată;
La avizier nu se regăsesc:
-Informaţii cu privire la termenul de eliberare a actelor de identitate în conformitate cu
OUG 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (30 de zile, ce poate fi
prelungit cu cel mult 15 zile) şi a Îndrumării DEPABD nr.22/17.12.2015 - termenul efectiv de
eliberare stabilit la nivelul serviciului şi posibilitatea reducerii termenului: Buhuşi, Dofteana,
Podu Turcului, iar la Palanca nu existau informaţii cu privire la posibilitatea reducerii
termenului; s-a remediat pe timpul controlului;
-Nu a fost desemnată o persoană responsabilă cu protecţia datelor cu caracter
personal, fiind încălcate prevederile pct. 5.5 din Procedura nr.3463066/17.17.2012 privind
măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul DEPABD şi a structurilor aflate
în subordonare/coordonare în legătură cu folosirea şi distrugerea documentelor tipărite ce
conţin date cu caracter personal, transmisă cu Radiograma DEPABD nr.3705505/2013
(Buhuşi, Dofteana, Palanca, Răcăciuni, Sascut, Slănic Moldova şi Tg. Ocna); s-a dispus a se
desemna un responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal;
-Lucrătorii serviciului nu au completat ,,Declaraţia de confidenţialitate” , încălcându-se
astfel pct. 5 din Radiograma DEPABD nr.1943906/04.05.2011 (Buhuşi, Dofteana şi Palanca);
s-a dispus a se completa de către lucrătorii serviciului ,,Declaraţia de confidenţialitate”;
-Urmare a unor programe rulate de către DEPABD Bucureşti la solicitarea DJEP
Bacău, la toate serviciile controlate au fost identificate neactualizări sau actualizări greşite ale
certificatului de naştere, CNP-ul mamei şi al tatălui, data înmânării sau actul de naştere era
greşit; s-a dispus actualizarea acestora într-un anumit termen;
-Cererile privind eliberarea actelor de identitate şi stabilirea reşedinţei sunt păstrate
din 1992 şi până în prezent, deşi termenul de păstrare este de 10 ani/5 ani (Buhuşi,
Dărmăneşti, Podu Turcului, Sascut şi Tg. Ocna); s-a dispus realizarea activităţii de selecţie şi
distrugere în conformitate cu Nomenclatorul de arhivare şi a Legii nr.21/1991 a arhivelor
naţionale;
 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, urmărind indicatorii de
coerenţă a datelor, implementând măsuri de protecţie, securitate şi creştere a calităţii datelor
la nivelul bazelor de date locale.
 Conform atribuţiilor ce le revin, lucrătorii biroului au efectuat în perioada analizată
3024 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.
 Au fost verificate în baza judeţeană şi centrală un număr de 1235 comunicări
pentru obţinerea statutului de CRDS şi au fost înaintate la DEPABD, un număr de 45 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
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desfăşurate de către SPCLEP pentru punerea în legalitate pe linie de evidenţa persoanelor,
a asistaţilor din unităţile de ocrotire şi protecţie socială.
 S-au desfăşurat activităţi pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a
persoanelor internate în unităţi de ocrotire şi de protecţie socială (44 controale executate,
ocazie cu care au fost puse în legalitate un număr de 793 persoane).
 Pentru persoanele aflate în detenţie în Spitalul Penitenciar Tîrgu Ocna s-au
efectuat 8 deplasări cu camera mobilă şi au fost puse în legalitate 25 persoane cu acte de
identitate.
 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 DEPABD-IGPR nr.1970237/95835/2010 aprobat de conducerea M.A.I,
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 acte de identitate
valabile.
 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 la cele situate la distanţe mai mari faţă
de sediul SPCLEP (317 deplasări cu camera mobilă de preluat imagini, ocazie cu care au
fost puse în legalitate un număr de 2558 persoane).
 Întrucât la începutul anului 2016 s-au finalizat activităţile privind verificarea
cetăţenilor care figurează în baza de date cu acte de identitate al căror termen de valabilitate
a expirat în perioada 01.01.2012 - 31.12.2013 şi în conformitate cu Dispoziţia comună
D.E.P.A.B.D. – I.G.P.R. nr.3667461/48598/2016, în luna iulie 2016, a fost selectat de către
Serviciul Prelucrări şi Acces Date Operative din cadrul DEPABD Bucureşti, pentru perioada
01.01.1990 - 31.12.1999, un număr de 83 persoane din Registrul Naţional de Evidenţă a
Persoanelor ce deţineau acte de identitate al căror termen de valabilitate era expirat
În acest sens a fost intensificată colaborarea cu posturile de poliţie şi lucrătorii de
ordine publică, astfel că s-au verificat cele 83 de persoane în teren de către poliţiştii de
ordine publică, iar rapoartele de verificare au fost comunicate la Serviciile Publice
Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor. În urma acestora s-au efectuat 83 de
menţiuni în modulul M.O. al aplicaţiei, astfel:
16 persoane plecate în străinătate;
12 persoane în alte localităţi din ţară;
4 persoane posibil decedate;
39 persoane necunoscute la adresa de domiciliu;
1 persoană cu adresa inexistentă;
11 persoane invitate.
 Au fost transmise un număr de 16034 invitaţii persoanelor cărora le-au expirat
actele de identitate sau nu aveau act de identitate, cu toate că au împlinit 14 ani şi nu s-au
prezentat la evidenţa persoanelor în termenul prevăzut de lege.
 În conformitate cu atribuţiile ce revin DJEP, lucrătorii biroului au monitorizat
activitatea de eliberare a actelor de identitate, desfăşurată de către cele 14 servicii locale,
centralizând lunar şi înaintând la DEPABD, statistica activităţii de evidenţa persoanelor.
Astfel, în anul 2016 au fost eliberate 75886( - 4.412 faţă de anul 2015) acte de
identitate, din care 71368 ( - 5.188 faţă de 2015) C.I. şi 4518( + 776 faţă de 2015) C.I.P..
Anul
2015
2016

Acte de identitate
80.298
75.886
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C.I.
76.556
71.368

C.I.P.
3.742
4.518
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Toate posturile de poliţie s-au implicat cu seriozitate şi au colaborat cu lucrătorii de
evidenţa persoanelor, obţinând rezultate foarte bune pe linia punerii în legalitate a
persoanelor majore restanţiere. Numărul de persoane restanţiere existent la sfârşitul anului
2016 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.
 În anul 2016, conform Planului de Măsuri nr. 3408704 din 14.01.2014 pe linia
stabilirii domiciliului în România a cetăţenilor români originari din Republica Moldova, întocmit
în baza Planului General de Măsuri nr.117337/S1/02.12.2013 aprobat de conducerea
Ministerului Administraţiei şi Internelor, lucrători din cadrul B.E.P. al D.J.E.P. Bacău şi
SPCLEP Buhuşi au participat la 11 acţiuni comune cu poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului
Bacău, Secţia 1 Poliţie, Secţia 2 Poliţie şi Poliţiei oraşului Buhuşi pentru identificarea
persoanelor care au dobândit cetăţenia română şi şi-au stabilit domiciliul pe raza municipiului
Bacău şi oraşului Buhuşi (mai mult de 10 persoane la o adresă), iar în urma discuţiilor purtate
cu o parte din vecini şi şefii de scară s-a constatat că la adresele respective nu locuieşte
nicio persoană de cetăţenie română, originară din Republica Moldova.
 În conformitate cu Radiograma nr. 3.543.354 din data de 11.03.2015, vă informăm
că, la sfârşitul anului 2016, la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenţa
persoanelor din judeţ nu mai există cărţi de alegător neînmânate.
 La nivelul biroului judeţean de evidenţa persoanelor s-au înregistrat 15 petiţii şi 3
răspunsuri cu privire la liberul acces la informaţiile cu caracter public conform Legii nr.
544/2001, care au fost rezolvate în termenul legal.
 În anul 2016 nu a fost depistat niciun act de identitate emis cu substituire de
persoană.
 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-și activitatea corespunzător atribuţiilor ce le revin din fişa postului.
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B. Starea civilă
Serviciul stare civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău a
desfăşurat în anul 2016 următoarele activităţi:
 Îndrumare şi control pe linie de stare civilă la serviciile publice comunitare locale
de evidenţă a persoanelor şi primăriile din judeţ;
Controalele pe stare civilă s-au executat în baza graficului nr. 195 din 13.01.2016
avizat de Secretarul Judeţului Bacău şi aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean.
S-au efectuat 93 controale din cele 93 planificate.
Obiectivele urmărite au constat în:
- modul în care ofiţerii de stare civilă îşi îndeplinesc atribuţiile în materie de stare
civilă
- respectarea prevederilor legale privind înregistrarea şi întocmirea actelor de stare
civilă;
- urmărirea modului de transmitere a comunicărilor nominale pentru născuţii vii,
cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români;
- urmărirea modului de transmitere a actelor de identitate ale persoanelor
decedate;
- 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 20026 acte de stare civilă, din care:
- de naştere
- 7428
- de căsătorie
- 4109
- de deces
- 8489
Verificarea actelor de stare civilă în 2015, comparativ cu 2016 se prezintă astfel (fig.
3):
Acte de stare civilă
De naştere
De căsătorie
De deces
Total

2015
6982
3670
8527
19179

Fig. 3
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2016
7428
4109
8489
20026
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Constatările rezultate în urma controalelor la SPCLEP –uri /primării şi măsurile
stabilite pentru remedierea unor deficienţe au fost consemnate în procesele-verbale,
întocmite conform modelului prevăzut în Anexa nr.8 din Metodologia cu privire la aplicarea
unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.nr. 64/2011.
Principalele nereguli şi deficienţe constatate au fost următoarele:
a) acte de stare civilă (naştere, căsătorie şi deces) înregistrate cu erori materiale;
b) necomunicarea în termenul legal de 10 zile a modificărilor intervenite în statutul
civil, fie ca urmare a întocmirii unui act de stare civilă, fie dispusă printr-o hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă, ori printr-un act administrativ al unei autorităţi publice,
încălcându-se astfel prevederile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de
stare civilă, republicată şi art. 10, lit. e) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a
dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.nr. 64/2011;
Astfel de nereguli s-au constatat în localităţile: Hemeiuş, Coţofăneşti, Buhoci,
Corbasca, Comăneşti, Dealul Morii, Racova, Parincea, Sănduleni, Orbeni, Filipeşti,
Brusturoasa, Pînceşti, Găiceana, Urecheşti, Iteşti şi Valea Seacă.
Aceste deficienţe au fost remediate astfel:
- au fost întocmite dosare şi emise dispoziţii ale primarilor, de rectificare a actelor de
stare civilă greşit întocmite (conform prevederilor art. 58 alin.(1) din Legea nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
- într-un termen cât mai scurt modificările intervenite în statutul civil al persoanelor au
fost comunicate către serviciile publice comunitare locale sau primării.
Concluziile desprinse din controalele efectuate arată că majoritatea funcţionarilor
publici delegaţi, ca ofiţeri de stare civilă, prin dispoziţiile primarilor, îşi îndeplinesc în mod
corect atribuţiile şi că la majoritatea primăriilor sunt create condiţii corespunzătoare pentru
desfăşurarea activităţii de stare civilă, de păstrare şi conservare în condiţii optime şi de
securitate a documentelor de stare civilă, cu excepţia ofiţerului de stare civilă de la Primăria
comunei Buhoci, care nu şi-a îndeplinit în acest sens atribuţiile prevăzute de lege. Pentru
încălcarea prevederilor legale în materie de stare civilă şi pentru neglijenţă în rezolvarea
lucrărilor a fost sancţionat, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) din Legea
nr.119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu amendă, în valoare de 200 (două sute) lei.
 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 2016 au fost înregistrate 68 dosare prin care
s-a solicitat schimbarea numelui şi/sau a prenumelui. Din acestea 53 au fost aprobate de
Preşedintele Consiliului judeţean Bacău, 4 dosare au fost respinse pentru neîndeplinirea
condiţiilor legale, 3 dosare au fost restituite pentru completare sau pentru altă procedură de
urmat, iar 8 dosare sunt în curs de rezolvare.
 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 2016, un număr de 2665 dosare au fost verificate de către personalul
de stare civilă, din care 2560 au fost avizate prealabil în vederea transcrierii, iar 105 au fost
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.
 Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile pentru rectificarea actelor de
stare civilă.
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În 2016 au fost verificate 403 dosare de rectificare, din care 371 au fost avizate
favorabil în vederea rectificării prin dispoziţia primarului unităţii administrativ-teritoriale, iar 32
de dosare au fost respinse pentru neîndeplinirea condiţiilor legale.
 Verificarea dosarelor şi emiterea avizului conform pentru înregistrarea tardivă a
naşterii, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 33 din 28 iunie 2016. Prin această
ordonanţă înregistrarea tardivă a naşterii a trecut din competenţa instanţelor judecătoreşti în
competenţa autorităţilor locale, astfel că s-a adăugat o competenţă în plus instituţiei noastre
şi anume avizul conform la înregistrarea tardivă a naşterii.
Au fost verificate 34 de dosare,pentru care au fost emise avize conforme în vederea
înregistrării tardive a naşterii, cu aprobarea primarului.
 Completarea Formularului E 401 (partea B) – “Atestat privind componenţa familiei
în vederea acordării 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
351 Formulare E 401 pentru lucrătorii cetăţeni români care au domiciliul în România şi care
îşi desfăşoară activitatea în alte state membre ale Uniunii Europene.
 Certificate de stare civilă/extrase multilingve şi extrase pentru uz oficial
comunicate de primării către DEPABD prin Serviciul Stare Civilă al DJEP Bacău.
În anul 2016 s-a urmărit procurarea de la primării a 113 certificate/extrase
multilingve de stare civilă şi extrase pentru uz oficial şi înaintarea acestora la DEPABD.
 Atribuirea CNP în vederea eliberării paşaportului simplu electronic cu date
biometrice incluse.
În baza Radiogramei DEPABD nr. 2034566 din 7 ianuarie 2010, au fost 4 solicitări de
atribuire a CNP, în vederea eliberării paşaportului simplu electronic cu date biometrice
incluse.

Monitorizarea naşterilor din judeţul Bacău
Activitatea de monitorizare a naşterilor din judeţ s-a desfăşurat lunar şi trimestrial, în
sensul că s-a confruntat situaţia certificatelor medicale constatatoare ale născuţilor vii
transmisă de Direcţia de Sănătate Publică Bacău cu situaţia actelor de naştere înregistrate
la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor/primării. S-au luat în calcul
naşterile din maternităţile de stat, din clinicile private, precum şi cele de la cabinetele
medicale individuale.
Astfel, în cursul anului 2016 s-au născut 5287 copii, au fost înregistraţi în registrele de
stare civilă 5437 copii (în acest număr intră şi o parte din copii născuţi în anul anterior),
rămânând la sfârşitul anului un număr de 3 copii fără certificat constatator de naştere, din
cauza faptului că 2 copii s-au născut prematur , iar într-un singur caz, mama şi copilul au fost
externaţi la sfârşit de săptămână fără să se întocmească certificat constatator de naştere.
 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 1296 extrase
pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, ex. II.
 Operarea menţiunilor.
Din totalul de 24865 comunicări de menţiuni (1269 rămase din 2015 şi 23596 din
2016) înregistrate în registrul intrare-ieşire, au fost operate 22279 de menţiuni şi au rămas
neoperate la sfârşitul anului 2586 menţiuni.
În anul 2016 a fost operată 1 menţiune de redobândire a cetăţeniei române şi 13
menţiuni de renunţare la cetăţenia română.
 Soluţionarea petiţiilor.
În anul 2016 au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 21 petiţii în materie de
stare civilă.
 Alocarea din Registrul Unic a numerelor certificatelor de divorţ.
În anul 2016 au fost alocate 59 de numere din Registrul Unic al certificatelor de divorţ
de către DJEP Bacău pentru unităţile administrativ teritoriale din judeţ.
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 Au fost înregistrate la nivelul judeţului 54 căsătorii mixte.
 Au fost predate la Serviciul Judeţean Bacău al Arhivelor Naţionale, registrele de
stare civilă din anii 1906 -1915, exemplarul II, însumând o cantitate de 1800 de registre.
 Gestiunea registrelor şi certificatelor de stare civilă.
Situaţia gestionării registrelor şi certificatelor de stare civilă, la nivelul DJEP Bacău se
prezintă în felul următor:
a.
Nr.
crt.
1
2
3
4

SPECIFICAŢII

NAŞTERE

CĂSĂTORIE

DECES

TOTAL

Stoc la data de 01.01.2016
Nr. certificate ridicate de la DEPABD de
către DJEP în anul 2016
Nr. certificate ridicate de la DJEP Bacău
de către primării în anul 2016
Stoc certificate la data de 31.12.2016

12475

7525

9075

29075

31000

8000

15000

54000

20975

8350

9875

39200

22500

7175

14200

43875

b.
Nr.
crt.
1
2
3
4

Gestiunea certificatelor de stare civilă:

Gestiunea extraselor multilingve de stare civilă:

SPECIFICAŢII

NAŞTERE

CĂSĂTORIE

DECES

TOTAL

Stoc la data de 01.01.2016
Nr. extrase multilingve ridicate de la
DEPABD de către DJEP în anul 2016
Nr. extrase multilingve ridicate de la
DJEP Bacău de către primării în anul
2016
Stoc extrase multilingve la data de
31.12.2016

1150

245

245

1640

1000

1000

1000

3000

670

225

110

1005

1480

1020

1135

3635

c. Gestiunea registrelor de stare civilă:
Nr.
crt.
1
2
3
4

SPECIFICAŢII

NAŞTERE

CĂSĂTORIE

DECES

TOTAL

Stoc la data de 01.01.2016
Nr. registre ridicate de la DEPABD de
către DJEP în anul 2016
Nr. registre ridicate de la DJEP Bacău
de către primării în anul 2016
Stoc registre la data de 31.12.2016

48

40

38

126

92

60

90

242

66

30

82

178

74

70

46

190

Sinteza volumului de servicii furnizate în anul 2016 atât de către DJEP BC, cât şi de
SPCLEP/primăriile judeţului Bacău se găsesc în cele două anexe ataşate prezentului raport
de activitate.
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 2016, următoarele activităţi cu caracter periodic:
 propunerea de modificare a organigramei şi statului de funcţii al instituţiei, pentru
stabilirea unui număr total de 50 posturi (faţă de 47 în prezent), conform prevederilor O.U.G.
nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale O.U.G. nr.63/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum
şi a comunicării nr.9103/28.04.2015 a Instituţiei Prefectului-jud. Bacău, propunere înaintată
spre aprobare C.J. Bacău prin adresa nr.5815/17.10.2016;
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 propunerea de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al instituţiei, înaintată spre aprobare C.J. Bacău prin adresa nr.5815/17.10.2016;
 organizarea şi desfăşurarea examenelor de promovare în grad profesional
imediat superior a funcţionarului public, conform prevederilor art.63, art.64 şi art.65 din
Legea nr.188/1999, art.125 şi art.126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008;
 întocmirea referatelor care preced actele administrative cu caracter normativ
emise de directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău;
 asigurarea completării la zi a registrului general de evidenţă a salariaţilor, pentru
funcţionarii publici şi pentru personalul contractual; acesta se transmite în format electronic,
prin intermediul formularului M500, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi apoi înaintat
Inspectoratului Teritorial de Muncă, conform prevederilor Ordinului M.M.F.P.S.P.V.
nr.2263/2016 şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.500/2011, modificată şi completată prin
Hotărârea Guvernului nr.877/2016;
 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;
 urmărirea întocmirii fişelor de post pentru fiecare salariat, înmânarea acestora
titularului şi arhivarea lor;
 primirea, înregistrarea şi transmiterea declaraţiilor de avere şi interese ale
funcţionarilor publici;
 organizarea si coordonarea activităţii de evaluare a personalului pentru anul 2015
(elaborarea documentelor necesare, instruirea personalului care participă la activitatea de
evaluare a personalului, comunicarea criteriilor de performanță, difuzarea imprimatelor
tipizate), analizarea modului de desfăşurare a acesteia și raportarea conducerii a rezultatelor
evaluării activităţii profesionale;
 exercitarea atribuţiilor de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de
conduită, conform Legii nr.7/2004;
 completarea şi transmiterea la A.N.F.P. a formatului-standard privind modificările
intervenite în situaţia funcţionarilor publici şi a formatului-standard al evidenţei funcţiilor
publice şi funcţionarilor publici, potrivit normelor legale;
 transmiterea către S.P.C.L.E.P.- uri a conţinutului radiogramelor pe linie de
resurse umane, primite de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor
de Date Bucureşti;
 organizarea activităţii privind securitatea, sănătatea în muncă şi P.S.I., conform
prevederilor Legii nr.319/2006 şi Legii nr.307/2006, inclusiv asigurarea efectuării
examenului medical anual, conform prevederilor H.G. nr.355/2007.
 s-a întocmit planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici
pentru anul 2016, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.F.P.
nr.13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor
şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare, înaintat prin adresa nr.909/16.03.2016 la
Consiliul Judeţean Bacău, în vederea centralizării datelor referitoare la formarea profesională
a funcţionarilor publici.
 s-a întocmit planul anual de ocupare a funcţiilor şi funcţionarilor publici pentru anul
2017, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.F.P. nr.7660/2006 privind
aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.192/28.12.2016.
IV. Activitatea pe linie juridică, contencios şi relaţii publice
Compartimentul juridic a realizat în cursul anului 2016, următoarele activităţi:
 întocmirea tuturor actelor procedurale pentru instanţele de judecată în cauzele în
care D.J.E.P. Bacău este parte;
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 transmiterea la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau a altor organe, relaţiile
solicitate sau copii după acte;
 asistenţă, consultanţă şi reprezentarea instituţiei publice, apărarea drepturilor şi
intereselor legitime ale acesteia, în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice
natură precum şi cu orice persoană juridică sau fizică;
 avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condiţiile legii;
 ţinerea evidenţei cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, după cum
urmează:
- Dosar nr.3601/180/2016 Judecătoria Bacău, având ca obiect “înregistrare tardivă
a naşterii”;
- Dosar nr.3162/180/2016 Judecătoria Bacău, având ca obiect “nulitate căsătorie”;
 acordarea de consultanţă juridică în redactarea unor acţiuni, întâmpinări,
răspunsuri în instanţă în domeniul stării civile respectiv a evidenţei persoanelor la solicitarea
primăriilor şi S.P.C.L.E.P –urilor din judeţ;
 participarea la controlul efectuat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău Maternitatea Bacău şi încheierea proceselor verbale de control, cu urmărirea modului de
realizare a măsurilor dispuse;
 avizarea pentru legalitate a unui număr de 61 dispoziţii emise de Directorul
executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău;
 participarea la întocmirea contractelor în care instituţia este parte şi avizarea
acestora din punct de vedere juridic;
 transmiterea către SPCLEP-uri a radiogramelor pe linie juridică, primite de la
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti;
 transmiterea lunară către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date Bucureşti, 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 de radio
şi televiziune, teritoriale şi locale);
 consiliere cu privire la soluţionarea petiţiilor;
 aducerea la cunoştinţă celorlalte compartimente a actelor cu caracter normativ în
vigoare;
V. Activitatea pe linie de informatică (I.T.)
Compartimentul informatizare a desfăşurat în anul 2016 următoarele activităţi:
 Verificarea modului de actualizare in SNIEP de către cele 14 SPCLEP - uri din
judeţ ;
 Preluarea erorilor din SNIEP de la SPCLEP - uri şi transmiterea către suportul
SNIEP al DEPABD Bucureşti;
 Instruirea şi testarea operatorilor noi angajaţi de la DPEP Bacău, SPCLEP –
Dofteana şi Tîrgu Ocna privind actualizarea aplicaţiei SNIEP, transfer fişiere FTP;
 Instruirea operatorilor din DJEP pentru utilizarea aplicaţiei Registrul Electronic
Naţional pentru Fişele de Evidenţă Centrală a Persoanelor(REN - FEC);
 Asigurarea calităţii bazei de date judeţene de evidenţă a persoanelor;
 Sprijinirea lucrătorilor de la SPCLEP - uri în scopul accesării portalului, server-ului
de e-mail şi a server-ului FTP al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea
Bazelor de Date Bucureşti;
 Preluarea statisticii lunare a activităţii de evidenţă a persoanelor de la fiecare
S.P.C.L.E.P., centralizarea indicatorilor și transmiterea statisticii lunare la Direcţia pentru
Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Bucureşti;
 Transmiterea indicatorilor de stare civilă la DEPABD;
 Asigurarea legăturii cu societăţile ce acordă service la reţea, router, modem,
precum şi alte echipamente, servicii sau programe informatice;
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 Preluarea corespondenţei de pe serverul FTP al Direcţiei pentru Evidenţa
Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Bucureşti;
 Transmiterea radiogramelor prin reţeaua VPN către SPCLEP - urile din judeţ;
 Remedierea unor erori din SNIEP (unde se poate);
 Instalarea de sisteme de operare şi programe conform necesităţilor;
 Generarea listelor cu persoanele cărora le-a expirat termenul de valabilitate al
cărţii de identitate;
 Preluarea centralizată zilnică a indicatorilor de evidenţa persoanelor de la cele 14
SPCLEP - uri din judeţ.
 Asigurarea coerenţei între baza centrală de evidenţă persoanelor şi baza centrală
de paşapoarte;
 Actualizarea site-ului web al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău;
 Actualizarea zilnică a softului legislativ Eurolex;
 Administrarea reţelei locale conectate la internet;
 Gestionarea căsuţei de e-mail a direcţiei;
 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.
VI. Activitatea pe linie administrativă şi asigurare tehnico-materială
Pe baza bugetului aprobat pentru anul 2016 și a programului anual de achiziţii, la
capitolul investiţii, s-a achiziţionat o autoutilitara Duster, necesară pentru deplasarea in
condiţii optime și de siguranţă a personalului cu atribuţii de îndrumare și control pe linie de
evidența a persoanelor la cele 14 S.P.C.L.E.P. - uri, și pe linie de stare civilă la cele 93 de
primării din judeţ.
De asemenea autoutilitara s-a achiziţionat și pentru desfăşurarea în condiţii
corespunzătoare a activităţii de aprovizionare, cu materiale pentru activitatea de
evidență(cereri, registre, cărţi de identitate provizorii etc.), imprimate de stare civila
(certificate de stare civila, registre etc.), de la DEPABD Bucureşti cât si aprovizionarea cu
bunurile necesare funcţionării instituţiei (rechizite, materiale de curăţenie, obiecte de inventar
etc.) prevăzute in Planul anual de achiziţii.
Pentru activităţile de aprovizionare cu materiale s-a folosit în anul 2016 şi autoturismul
Daewoo Cielo, însă acesta prezintă un grad mare de uzare, datorită vechimii acestuia (a fost
achiziţionat în anul 2005), iar pentru anul 2017 s-a planificat şi prevăzut în proiectul de buget
pe 2017, efectuarea unei reparaţii generale (înlocuirea pieselor ruginite, vopsire etc.),
necesare utilizării în continuare a acestui autoturism.
În conformitate cu noua lege a achiziţiilor publice L98/2016, si a HG 395/2016 pentru
aprobarea noilor norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică/acord cadru, din L98/2016, DJEP Bacău a efectuat achiziţii
directe de rechizite, materiale de curăţenie, obiecte de inventar și de investiţii, utilizând
Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, in proporţie de peste 70%.
Pe linie de aprovizionare cu imprimate de stare civilă (certificate de stare civilă,
registre de stare civilă, etc.) de la D.E.P.A.B.D. Bucureşti, acestea nu au fost in concordanță
cu necesarul solicitat de DJEP Bacău, repartizarea cantităţilor solicitate și planificate pentru
anul 2016, s-a efectuat în ultima lună a anului, astfel că, au fost depuse eforturi suplimentare
şi s-au achiziţionat de la DJEP Iaşi un număr de 1000 buc. certificate de naştere, pentru
perioada de vară când solicitările de certificate de naştere au fost foarte mari.
Nu au fost probleme în asigurarea materialelor şi formularelor pe linie de evidenţa
persoanei ( cereri de eliberare acte de identitate, registre, cărţi de identitate provizorii etc.).
Necesarul privind materialele şi imprimatele specifice activităţilor de evidenţă a
persoanelor şi de stare civilă a fost centralizat la nivelul judeţului, şi s-a făcut raportarea către
D.E.P.A.B.D. în vederea planificării pentru anul 2017, la nivelul ţării.
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Pentru asigurarea funcţionării în bune condiţiuni a direcţiei s-a întocmit programul
anual al achiziţiilor publice pentru anul 2017 (propunere), precum și anexele pentru necesarul
de rechizite, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, servicii, ş.a.
Inventarierea rechizitelor, materialelor, carburanţilor, obiectelor de inventar şi a
mijloacelor fixe s-a desfăşurat fără a se înregistra lipsuri sau diferenţe în gestiune.
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.
Principalii indicatori urmăriţi au fost asigurarea integrităţii patrimoniale, organizarea
evidenţei tehnico-operative a bunurilor aflate în patrimonial instituţiei şi utilizarea cu eficienţă
a creditelor bugetare alocate prin buget, cu încadrarea în structura cheltuielilor prevăzute în
bugetul aprobat.
În anul 2016, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Bacău a avut iniţial un
buget de venituri şi cheltuieli în sumă de 1.232,00 mii lei, aprobat prin H.C.J. nr. 4 din
29.01.2016.
În cursul anului 2016 s-au aprobat patru modificări ale bugetului Direcţiei Judeţene
de Evidenţă a Persoanelor Bacău - virări de credite între articolele şi aliniatele aceloraşi
capitole, în lunile august, octombrie şi decembrie. În urma acestor modificări, la sfârşitul
anului, structura bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi realizat se prezintă astfel:
- mii lei Aprobat
1.232,00
132,00
1.100,00
1.232,00
950,00
150,00
132,00

Venituri totale din care:
Subvenţii buget local
Subvenţii (T.V.A.)
Cheltuieli totale din care:
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Cheltuieli de capital

Realizat
1.171,20
80,00
1.091,20
1.127,88
916,88
133,49
77,51

La capitolul investiţii, în anul 2016 s-au aprobat în buget următoarele achiziţii:
- o autoutilitară;
- un soft pentru informatizarea stării civile.
Softul pentru informatizarea stării civile nu s-a mai achiziţionat în anul 2016, întrucât
proiectul iniţiat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi finanţat prin Banca Mondială,
nu s-a concretizat nici până în prezent şi în consecinţă nu s-au demarat procedurile de
achiziţionare a acestuia întrucât nu se cunosc parametrii şi caracteristicile tehnice pe care
trebuie să le îndeplinească acest soft, pentru a fi compatibil cu cel ce va fi implementat la
nivel central.
Având în vedere necesitatea informatizării stării civile dispusă conform Legii
nr.119/1996 cu modificările şi completările ulterioare precum şi Sistemul Informaţional
Integrat de Emitere a Actelor de Stare civilă (SIIEASC) introdus de DEPABD Bucureşti, s-a
solicitat din nou aprobarea achiziţionării în anul 2017 a softului de informatizare a stării civile.
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 Serviciul evidenţa cheltuielilor,
sinteză şi evidenţa bugetului din cadrul Consiliului Judeţean Bacău, a situaţiilor monitorizării
cheltuielilor de personal pe elemente componente, a bilanţului lunar şi a Datoriei publice. De
asemenea s-a realizat organizarea contabilităţii bugetare asigurându-se prezentarea
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conturilor de execuţie şi a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare la termenele
stabilite.
Totodată s-a asigurat întocmirea documentelor de planificare financiară, calculul şi
plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti ale 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. Nici o cheltuială din fondurile
publice nu a putut fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu a existat baza legală pentru
respectiva cheltuială, toate documentele fiind supuse controlului financiar preventiv intern.
Au fost întocmite în termen declaraţia D112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, situaţiile
statistice solicitate de către Institutul Naţional de Statistică, precum şi situaţiile solicitate de
către Trezoreria municipiului Bacău.
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 și 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 perioada noiembrie-decembrie s-a efectuat inventarierea generală a patrimoniului
instituţiei, în conformitate cu dispoziţiile legale, concluziile şi rezultatele inventarierii fiind
consemnate în procesul verbal întocmit de comisia de inventariere.
Lunar s-au centralizat situaţiile privind veniturile realizate de personalul detaşat din
cadrul M.A.I. 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 SPCLEP - uri a radiogramelor
primite de la D.E.P.A.B.D. Bucureşti ce conţin reglementări de natură financiar-contabilă.
VIII. Măsuri pentru anul 2017
Având în vedere rolul DJEP în coordonarea şi controlul metodologic al activităţii
SPCLEP-urilor/primăriilor cât şi pentru eliminarea neajunsurilor care mai există, atât în
activitatea noastră, cât şi cea din teritoriu ne propunem următoarele:
1. Intensificarea activităţilor şi colaborarea cu factorii responsabili pentru identificarea
şi punerea în legalitate a persoanelor care sunt restanţiere pe linie de evidenţa persoanelor;
Răspund : 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;
Răspund : Şeful BEP+Şeful SSt.Civ.
Termen : permanent
3. Verificarea actelor de deces lipsă, duble şi eronate din judeţul Bacău pentru anul
2016.
Răspund : BEP + Comp. Informatică
Termen : 30 iunie 2017
4. Verificarea actelor de naştere lipsă, duble şi eronate din judeţul Bacău pentru anul
2016
Răspund : BEP + Comp. Informatică
Termen : 30 decembrie 2017
5. Verificarea deceselor din alte judeţe ale cetăţenilor cu domiciliul/reşedinţă în
judeţul Bacău şi actualizarea SNIEP cu aceste informaţii.
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Răspund : BEP + Comp. Informatică
Termen : 30 iunie 2017
6. Continuarea organizării de instruiri profesionale la nivelul judeţului atât pe linie de
evidenţa persoanelor cât şi pe linie de stare civilă;
Răspund : Şeful BEP+Şeful SSt.Civ.
Termen : permanent
7. Comunicarea modului de soluţionare a unor speţe complexe către SPCLEP - urile
şi/sau unit. administrativ - teritoriale din judeţ;
Răspund : Şeful BEP+Şeful SSt.Civ.
Termen : permanent
8. Implementarea proiectului Sistemului Informatic Integrat de Emitere a Actelor de
Stare Civilă (SIIEASC), proiect pentru care s-a semnat contractul de finanţare la nivel
DEPABD Bucureşti;
Răspunde : Directorul executiv DJEP Bacău
Termen : 29.12. 2017
9. Întocmirea prin copiere a actelor de stare civilă ex. II care lipsesc din arhiva DJEP
Bacău (activitate începută din anul 2016)
Răspunde : Şeful Serv.St.Civ.
Termen : 29. 12. 2017
10. Analiza născuţilor vii, a constatatoarelor de naştere eliberate şi a actelor de
naştere înregistrate în judeţul Bacău, pentru a reduce numărul de copii fără certificat
constatator de naştere / act de naştere.
Răspunde : Şeful Serv.St.Civ.
Termen : lunar/ trimestrial
11. Obţinerea avizului de securitate la incendiu pentru DJEP BC.
Răspunde : Directorul executiv/ Resp. P.S.I.
Termen : 30.06.2017
12. Reparaţie generală a autoturismului CIELO din dotare.
Răspunde : Şef Birou adm.
Termen : 30.06.2017
13. Finalizarea selecţiei documentelor cu termen de păstrare expirat conform
Nomenclatorului Arhivistic, pentru a fi distruse.
Răspunde : Director Executiv/Şef Serv./Şef Birou/Şef Comp.
Termen : 30.06.2017
14. Realizarea de servicii de supraveghere video, securitate şi protecţie a bunurilor şi
valorilor deţinute de instituţie.
Răspunde : Director Executiv/Şef Birou adm.
Termen : 30.06.2017

105

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2016
Anexa 1
Volumul de servicii furnizate în anul 2016 de D.J.E.P. Bacău
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

SERVICIUL FURNIZAT
Audienţe
Petiţii (starea civilă, evidenţa persoanelor, juridic,resurse umane)
Răspunsuri cu privire la liberul acces la informaţiile cu caracter public conform Legii
544/2001
Reclamaţii
Mulţumiri
Sprijin, îndrumare şi control la SPCLEP- uri şi Primării
Instruiri cu personalul SPCLEP/ofiţeri de st. civ. delegaţi ( st. civ. + evid. pers.
+L677+snticorupţie+clasificate)
Soluţionarea cererilor privind schimbarea de nume pe cale administrativă
Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile necesare transcrierii în actele de stare
civilă române a certificatelor de stare civilă ale cetăţenilor români, procurate din străinătate
Soluţionarea cererilor de eliberare extrase de stare civilă
Formular E401-Atestat privind comp. familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale
Comunicare de menţiuni (din care neoperate la sf. anului)
Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor prealabile pentru rectificarea actelor de stare
civilă
Verificarea dosarelor şi emiterea avizelor conforme pentru înregistrarea tardivă a naşterii
(conform O.U.G. nr. 33 din 28.06.2016)
Verificarea şi centralizarea lunară/semestrială/anuală a indicatorilor specifici pe linie de
stare civilă de la 93 primării din judeţ
Atribuirea de CNP în vederea eliberării paşaportului simplu electronic pentru cetăţenii
români din străinătate
Certificate de stare civilă/extrase multilingve şi extrase pt. uz oficial comunicate de primării
către MAE prin DEPABD şi prin Serviciul de stare civilă al DJEP Bacău, pentru cetăţenii
români din străinătate
Alocarea din Registrul unic a numerelor certificatelor de divorţ
Monitorizarea naşterilor din judeţ. (procesele verbale de control la maternităţi, situaţia
constatatoarelor de naştere eliberate şi a actelor de naştere înregistrate etc.)
Furnizarea datelor din Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, la solicitarea
persoanelor fizice/juridice
Comunicări CRDS
Verificare cereri pentru atestarea cetăţeniei şi domiciliului
Transmiterea indicatorilor zilnici la DEPABD
Verificări complexe la emiterea actelor de identitate cu substituire de persoană constatate
Verificarea şi centralizarea lunară /trimestrială /semestrială/anuală a indicatorilor specifici
pe linie de evidenţă a persoanelor de la 14 SPCLEP din judeţ
Activităţi cu caracter permanent privind rezolvarea erorilor din BDC privind CNP-urile duble,
decedaţi etc.
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Volum de servicii DJEP
Bacău
443
36
3
0
6
107
12
68
2665
1296
351
24865 (2586)
403
34
62
4
113
59
8
3024
1235
45
254
0
532
197
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Anexa 2
Volumul de servicii furnizateîn anul 2016 de SPCLEP/primăriile judeţului Bacău
îndrumate şi coordonate de D.J.E.P. Bacău
Nr.
crt.
1
2

3

4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

SERVICII FURNIZATE
Acte de identitate eliberate
Cărţi de identitate
Cărţi de identitate provizorii
Sancţiuni contravenţionale aplicate
Valoarea amenzilor
Deplasări cu camera mobilă la domiciliul persoanelor bolnave, netransportabile, în
comunele arondate şi în special la cele situate la distanţe mai mari faţă de sediul
SPCLEP
Persoane puse în legalitate
Invitaţii înaintate persoanelor cărora le-au expirat actele de identitate sau nu aveau act de
identitate cu toate că au împlinit 14 ani şi nu s-au prezentat la evidenţa persoanelor în
termenul prevăzut de lege
Activităţi în unităţi şcolare
Elevi puşi în legalitate
Controale executate în unităţile de ocrotire şi de protecţie socială şi activităţi
desfăşurate pentru punerea în legalitate
Persoane puse în legalitate cu acte de identitate
Furnizarea datelor din Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, la solicitarea
persoanelor fizice/juridice
Actualizarea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate (CRDS)
Activităţi de mediatizare a actelor normative care reglementează activitatea de punere în
legalitatea cu acte de identitate (radio, tv, presa scrisă)
Verificări complexe la emiterea actelor de identitate cu substituire de persoană constatate
Acte de naştere
Acte de căsătorie
Acte de deces
Total acte de stare civilă înregistrate
Certificate de naştere
Certificate de căsătorie
Certificate de deces
Total certificate de stare civilă eliberate
Comunicare de menţiuni de redobândire a cetăţeniei române
Comunicare de menţiuni de renunţare la cetăţenia română
Căsătorii mixte
Înscrieri de hotărâri judecătoreşti străine, recunoscute
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Volum de
servicii
75.886
71.368
4.518
915
14.882

317
2.558

16.034
0
0
44
793
36.648
1.235
181
0
7428
4109
8489
20026
21792
7386
10800
39978
1
13
54
6
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3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău

1. INTRODUCERE – context local privind activitatea D.G.A.S.P.C. Bacău
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău este o instituție
publică de interes județean cu un rol social, a cărei misiune este aceea de a promova și
garanta respectarea drepturilor copilului și a persoanelor în situație de vulnerabilitate socială,
indiferent de mediul din care aceștia provin, prin utilizarea propriei expertize, a resurselor
bugetare alocate și implementarea politicilor și legislației în domeniu.
În anul 2016, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a
performat furnizând servicii sociale mai multor categorii de persoane vulnerabile și a acționat
în direcția dezvoltării serviciilor destinate prevenirii separării copilului de familie, finalizării
reformei sistemului de protecție de tip rezidențial a acopilului separat de familie, dar și
implementării standardelor de calitate privind protecția specială a persoanelor adulte
instituționalizate.
Totodată, în anul 2016, D.G.A.S.P.C. Bacău a găzduit și organizat o serie importantă
de vizite de lucru și evenimente care au avut ca resort atât performanțele instituției în
domeniul dezvoltării serviciilor sociale obținute în cei 20 de ani de activitate cât și noile
inițiative pilot aflate în implementare.
Și în acest an, D.G.A.S.P.C. s-a bucurat de recunoașterea eforturilor depuse de
întreaga echipă și a rezultatelor înregistrate, fiind premiată pentru al doilea an consecutiv cu
”Premiul de excelență" în cadrul celei de a XII- a ediții a Galei Premiilor de Excelență în
Administrație și cu și Premiul II la Gala Tineretului din România – secțiunea Muncă și
angajabilitate pentru Proiectul ”Centrul de resurse pentru tineri în situații de risc”.
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2. Evoluția indicatorilor referitori la serviciile pentru protecția copilului
2.1. Protecția specializată a copilului separat temporar sau definitv de părinți
În anul 2016, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a
asigurat protecție specializată prin serviciile de îngrijire de tip rezidențial și serviciile de tip
familial unui număr de 1921 copii separați temporar sau definitiv de părinți (550 copii în
servicii rezidențiale 1 și 1371 copii în servicii de tip familial2).

Grafic nr.1 Evoluția numărului de copii în sistemul de protecție specială
Comparativ cu anul 2015 se înregistrează o creștere semnificativă a numărului copiilor
care au beneficiat de servicii protecție specială cu 162 cazuri. Creșterea este semnificativă
atât în ceea ce privește numărul copiilor din sistem rezidențial cât și cel din sistemul familial.
Această creștere este evidentă și pentru intervalul 2014-2016 (aprox.28%), în special
pe componenta de protecție specială de tip familial, determinată de o capacitate scăzută de
intervenție a autorităților publice locale.
Menținerea echilibrului și a capacității de intervenție și gestionare a cazurilor nu fost o
misiune ușoară pentru specialiștii din cadrul DGASC Bacău dacă avem în vedere faptul că s15 Apartamente, 18 case de tip familal, 1 centru rezidențial, 1 Centru de primire în regim de urgență , 1
Adăpost pentru copiii străzii
2 Asistenți maternali profesioniști, plasament la rude/familii/persoane
1
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au înregistrat în anul 2016 aproximativ 845 sesizări confirmate, privind situații de
abuz/neglijare/violență asupra copilului/trafic/repatriere etc. (63% cazuri din mediul rural), în
aproximativ 115 de cazuri fiind necesară preluarea în sistemul de protecție specială în regim
de urgență.
Astfel, în anul 2016 au intrat în sistemul de protecție specială un număr de 263 copii
(aprox.115 cazuri necesitând intervenție în regim de urgență), iar pentru 186 copii/tineri a
fost revocată măsura de protecție specială: 64 copii reintegrați în familie (10 copii din
sistemul rezidential, au fost reintegrati in familie cu sprijinul Fundatiei HHC Romaniaconstruire casa, plata chiriei locuintei, dotare locuinta), 83 copii/tineri revocați prin efectul
legii, 17 copii au fost preluați sistemul ONG, 14 copii încredințați în vederea adopției și
încuviințare, 3 decese și 5 copii/tineri au fost transferați în alte județe.
Distribuția beneficiarilor pe grupe de vârstă își păstrează caracteristica din anii
anteriori în ceea ce privește ponderea ridicată a beneficiarilor cu vârstă peste 10 ani,
reprezentând aproximativ 61 % din totalul beneficiarilor.

Grafic nr. 2 Distribuția pe grupe de vârstă a copiilor din sistemul de protecție specială
Procentul copiilor/tinerilor încadrați în grad de handicap ramâne în continuare
semnificativ, reprezentând aprox. 18% din totalul beneficiarilor din sistemul de protecție
specială( 360 de beneficiari încadrați într-un grad de handicap la 31.12.2016).

Grafic nr. 3 Copii cu măsură de protecție specială încadrați în grad de handicap
În perioada raportată, deși au continuat activitățile din cadrul proiectului de închidere a
Centrului Rezidențial H.Coandă, dat fiind numărul mare de solicitări pentru preluarea în
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sistemul de protecție specială, nu a fost posibilă atingerea acestui obiectiv. Menționăm că
închiderea Centrului Rezidenția H.Coandă se derulează în baza Convenției de Colaborare
încheiată între Fundația Hope and Homes for Children România, Consiliul Județean Bacău și
D.G.A.S.P.C Bacău.
Precizăm totodată că, la data de 31.12.2014, în cadrul furnizorilor privați de servicii
sociale de pe raza judetului Bacău, funcționează 15 servicii de îngrijire de tip rezidențial,
asigurând protecție specială unui număr de 284 copii/tineri în dificultate. Pe parcursul anului
au intrat un numar de 25 copii/tineri si au iesit un număr de 24 copii/tineri.
Activități de socializare desfășurate în serviciile sociale specializate

2.2. Adopția
În anul 2016, 43 de copii din sistemul de protecția specială au primit șansa de a crește
definitiv într-o familie. Acestora li se adaugă 44 de copii instituționalizați care au devenit liberi
la adopție.
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Anul
Deschidere procedură adopţie internă (copii liberi
la adopţie)
Familii atestate
Familii atestate pe lista de aşteptare
Adopţii finalizate
Încredinţări în vederea adopţiei
Copii dezinstituţionalizaţi
Adopţii în monitorizare

2014
44
44
31
24
21
45
61

2015
32
50
46
22
26
48
44

2016
44
46
56
24
19
43
68

Tabel nr. 1 Evoluția indicatorilor privind adopția
Număr familii atestate
În perioada 2014 – 2016 au fost atestate în vederea adopției 140 familii. Procentual
comparativ cu sfârșitul anului 2014, în aceeași perioadă a anului 2016 se înregistrează o
ușoară creștere a numărului de familii atestate cu 4 %.
Număr adopţii finalizate
În intervalul analizat, numărul copiilor adoptați a înregistrat o evoluție constantă, fiind
realizate 24 de adopții.
Încredinţări în vederea adopţiei
La sfârșitul anului 2016 se remarcă o ușoară scădere a numărului de încredinţări în
vederea adopţiei cu 7 cazuri comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015.
2.3. Prevenirea separării copilului de familie
Pe această componentă, anul 2016 a însemnat continuarea a eforturilor echipei
D.G.A.S.P.C. Bacău în direcția prevenirii separării copiilor de familie și a stopării/diminuării
intrărilor în sistemul de protecție specială, respectiv implementarea intervențiilor demarate în
anii anteriori:
- Proiectul ”Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul
comunității”;
- Proiectul ”Copiii au dreptul la familie” implementat în parteneriat cu SERA România;
- Parteneriat D.G.A.S.P.C. Bacău cu Fundația Hope and Homes for Children
România;
Astfel, aproximativ 450 copii din 125 familii au beneficiat în contextul parteneriatului cu
Fundația SERA România și Fundația Hope and Homes for Children, de un pachet de servicii
(consiliere, sprijin material, educație parentală, facilitarea accesului la servicii medicale,
educație pentru îngrijirea copilului și igenizarea spațiului de locuit etc.) urmărind eliminarea
factorilor de risc pentru menținerea sau reintegrarea copilului în familie.
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Locuință familie beneficiară proiect înainte de intervenție

Locuință familie beneficiară proiect postintervenție

De asemenea, aprox. 2310 copii și 769 părinți au beneficiat de servicii de informare,
Consiliere, educație parental în cadrul celor 35 de microgranturi implementate de autoritățile
publice locale incluse în proiectul ”Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la
nivelul comunității”.

Furnizare de servicii la domiciliul familiei
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Activități de consiliere și educație

Activități de consiliere și educație

Modulul Maternal
Totodată, prin intermediul Modulului Maternal s-au furnizat servicii specializate de
prevenire a separării nou-născutului, respectiv sugarului de mamă, unui număr de 29 mame
în dificultate cu 35 copii. Din cele 29 de cazuri, 24 au fost admise în anul 2016, iar 5 cazuri
provin din anul 2015. Durata medie de rezidenţă a fost de 6 luni.
Pe parcursul anului au parasit Modulul Maternal un numar de 27 copii impreuna cu
mamele acestora astfel:
- 17 au fost reintegrate în familie;
- pentru 8 copii a fost necesară instituirea unei măsuri de protecție specială.
2.4. Prevenirea și protecția victimelor violenței domestice
În anul 2016 s-au oferit servicii rezidențiale unui număr de 28 victime ale violenței
domestice (femei) și copiilor acestora (63). Din punct de vedere statistic, comparativ cu anul
2015 înregistrăm o creștere de 10 cazuri a copiilor victime colaterale ale violenței domestice,
care au beneficiat de serviciile furnizate în cadrul Modulului Artemis.
Specialiștii din cadrul Compartimentului au gestionat în anul 2016 un număr de 78
cazuri de violență domestică (victime femei), mai puțin cu 87 de cazuri față de anul 2015.
Beneficiari au fost și 204 de copii, victime colaterale în situațiile de violență domestică.
Pentru întreaga perioadă 2014 – 2016 statisticile arată peste 250 cazuri de violență în
familie. Evoluțiile din acest interval sunt descurajatoare întrucât fenomenul violenței
domestice crește în amploare. O creştere semnificativă a cazuisticii a fost înregistrată în anul
2015 când au fost gestionate nu mai puţin de 165 cazuri de violenţă în familie. Riscul de
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violență în familie este relativ egal distribuit în mediul urban și rural, între categoriile de
vârstă, nivelurile educaționale și grupurile ocupaționale.
Violența în familie continuă rămâne un domeniu important de intervenție al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, necesitând alocare de resurse și
dezvoltarea servicilor specializate.
2.5. Evaluarea complexă și recuperarea copilului cu dizabilități
La 31.12.2016, în evidența D.G.A.S.P.C. Bacău se află un număr de 1800 copii cu
dizabilități încadrați într-un grad de handicap, din care 259 sunt cazuri noi. Aproximativ 68%
dintre copiii cu dizabilități sunt copii încadrați în grad grav de handicap.

Grafic 4 Evoluția numărului copiilor încadrați în grad de handicap și distribuția pe grade de handicap

Din cei 1800 copii încadrați în grad de handicap, 33% prezintă handicap mental și 29
% handicap asociat.
În anul 2016 înregistrăm o creștere cu 16 cazuri comparativ cu anul 2015 a numărului
de copii diagnosticați cu autism (tulburări din spectrul autist).

Grafic nr. 5 Distribuția pe tipuri de handicap la 31.12.2016

Remarcăm faptul că aproximativ 80% dintre copiii cu dizabilități se află în familie, în
comunitățile județului Bacău, pentru fiecare dintre acești copii fiind necesare fie servicii de
sprijin, fie servicii de recuperare/terapie, profesor de sprijin/curriculum adaptat etc.
115

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2016
Servicii de recuperare
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a furnizat pe
parcursul anului 2016 servicii specializate ( recuperare, terapie pentru copil și familie, grupuri
de suport) pentru 548 copii cu dizabilități (aproximativ 30% din numărul total de copii cu
dizabilități), în creștere cu 14 cazuri comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015.

Grafic nr. 6 Servicii de recuperare furnizate de D.G.A.S.P.C. Bacău

Cele 3 echipe mobile au
intervenit în 55 de comunități din
județul Bacău, după cum urmează:
- Echipa Comăneşti – 18
comunități și 49 copii: Agăș,
Ardeoani, Asău, Brusturoasa, Cașin,
Dărmănești, Dofteana,Ghimeș-Făget,
Mănăstirea Cașin, Palanca, Pârjol,
Poduri, Scorțeni, Slănic Moldova,
Solonț, Tg. Trotuș, Zemeș.
- Echipa Podu Turcului – 24
comunități și 43 copii Buhoci,
Coloneşti, Corbasca, Filipeni, Letea
Veche, Lipova, Motoşeni, Negri,
Stănişeşti,
Gioseni,
Plopana,
Dămienești, Prăjești, Glăvănești,
Roșiori, Oncești, Vultureni, Izvorul Berheciului, Secuieni, Horgești, Odobești, Pâncești,
Traian, Ungureni.
- Echipa Oneşti - 13 comunități și 44 copii : Săucești, Berzunți, Cleja, Racova, BereștiBistrița, Luizi Călugăra, Sascut, Bârsănești, Helegiu, Orbeni, Gârleni, Blăgești, Filipești.
Totodată serviciile furnizate copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist s-au
diversificat, D.G.A.S.P.C. Bacău continuând implementarea în calitate de partener cu
Fundația Romanial Angel Appeal, a proiectelor: „Întărirea serviciilor de consiliere şi suport la
nivel local pentru părinţii copiilor şi adolescenţilor cu Tulburări de Spectru Autist” și
„Comunitate pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor cu
tulburări din spectrul autismului”.
2.5. Servicii de asistență și sprijin pentru tineri, inclusiv pentru tinerii cu dizabilități
sau cerințe educative speciale
Pe parcursul anului 2016, 135 de tineri în dificultate (din sistemul de protecție specială
și comunitate) au beneficiat de servicii de asistență și sprijin în procesul integrării socioprofesionale și dobândirii abilităților necesare unei vieți independente.
Activitatea specialiștilor în relație cu tinerii în dificultate presupune: evaluare, consiliere
și orientare în scopul fixării de obiective realiste, pe termen scurt şi mediu, în conformitate cu
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capacitatea personală, starea sănătăţii, nivelul studiilor, sprijin pentru identificarea,
accesarea, ocuparea și păstrarea locurilor de muncă şi a oportunităţilor locative (spaţii de
cazare oferite de către angajatorii economici, fie susținute financiar de către ONG-uri locale
și naționale partenere), monitorizarea post-integrare etc. Evidențiem faptul că un număr de
70 de tineri din sistemul de protecție au urmat cursuri de calificare/recalificare organizate în
cadrul Proiectului Centrul de resurse pentru tineri în situații de risc implementat de
D.G.A.S.P.C. Bacău.
Indicatori
Nr. total beneficiari
Nr. tineri integrați profesional (loc de
muncă)
Nr. tineri sprijin pentru locuință
Nr. tineri care au accesat un curs
calificare/recalificare
Nr. tineri în proces de monitorizare

2014
118 tineri

2015
163 tineri

2016
135 tineri

35 tineri

25 tineri

33 tineri

13 tineri

23 tineri

20 tineri

40 tineri

100 tineri

72 tineri

34 tineri

33 tineri

33 tineri

Tabel nr. 2 Indicatori servicii de asistență pentru tineri

Intervenții terapeutice în comunitate

3. Evoluția indicatorilor
referitori la serviciile pentru protecția persoanelor adulte în dificultate
3.1 Protecția specializată a persoanelor adulte (servicii de tip rezidențial)
În anul 2016, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a
asigurat protecție specializată prin cele 12 servicii de îngrijire de tip rezidențial unui număr de
918 persoane adulte în dificultate (cu și fără dizabilități), mai puțin cu 13 cazuri față de anul
2015. La 31.12.2016 înregistrăm un număr de 877 beneficiari în centrele de protecție
specială, în scădere cu 8 cazuri față de finalul anului 2015. Aproximativ 5% din persoanele
adulte cu dizabilități din județul Bacău sunt instituționalizate.
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Grafic nr. 7 Evoluția numărului de beneficiari în centrele de protecție specială

În ultimii 2 ani, la nivel de sistem s-a urmărit asigurarea unui echilibru între solicitările
pentru instituționalizare și capacitatea serviciilor rezidențiale de a asigura servicii specializate
beneficiarilor conform standardelor minime de calitate. În medie, înregistrăm anual
aproximativ 43 solicitări pentru instituționalizare, din care aproximativ 33 sunt soluționate prin
instituirea unei măsuri de protecție specială.

Grafic nr. 8 Solicitări instituționalizare

Cauzele instituționalizării sunt în general multiple și asociate: înaintarea în vârstă,
apariției unor grave invalidități, imobilizarea, demențele, pierderea autonomiei și a capacității
de autoservire la care se adaugă și factori sociali ca: nivelul scăzut de trai, diminuarea
veniturilor, lipsa familiei sau imposibilitatea de a asigura spravegherea și îngrijirea, deficitul
serviciilor specializate la nivelul comunităților.
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Grafic nr. 9 Dinamica intrări –ieșiri în sistemul de protecție specială în anul 2016

Activități de socializare și terapie în centrele de protecție specială

Picnic – CRRPH Comănești

CIAPD Tg. Ocna

Haloween –CSCPH Filipești

Carnavalul Toamnei –CRRN Pietricica Comănești
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3.2. Asistența socială a persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate
Numărul persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate înregistrate în Registrul Electronic
Național al Persoanelor cu Handicap a crescut în județul Bacău cu aproximativ 8 procente în anul 2016 față de
anul 2014.

Grafic nr. 10 Numărul persoanelor adulte cu dizabilități neinstituționalizate în perioada 2014-31.12.2016

Încadrarea în grad de handicap
În anul 2016, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a eliberat un
număr de 6.856 certificate, din care 2.529 cazuri noi, în scădere cu 49 cazuri față de anul
2014 și 199 fată de anul 2015.
Anul
2014
2015
2016

Certificate eliberate
6.632
7. 665
6.856

Cazuri noi
2.578
2.728
2.529

Cazuri reevaluate
4.054
4.937
4.327

Tabel nr.3 Număr certificate de handicap eliberate în perioada 2014 - 31.12.2016

Drepturi și facilități acordate persoanelor cu handicap
La nivelul judeţului Bacău se înregistrează un număr de 18.394 persoane cu handicap
(adulți și copii) care beneficiază de drepturi și facilități în fiecare lună, bugetul total abrobat
fiind de 71.219 mii lei.

Grafic nr.11 Drepturi si facilitati acordate persoanelor cu handicap în perioada 2014-31.12.2016

Alături de componenta financiară, persoanelor cu dizabilități neinstituționalizate și
familiilor acestora le sunt furnizate și alte tipuri de servicii, după cum urmează:
- Eliberare acorduri pentru asistent personal/indemnizație de însoțitor (2668 total
acorduri eliberate, din care 1008 pentru asistent personal şi 1660 pentru indemnizaţie de
insoţitor);
- Anchete sociale (2.266 solicitari de anchetă socială, din care 967 pentru asistent
personal şi 1.299 pentru indemnizaţie de însoţitor);
- Eliberarea unui numar de 44.473 bilete, din care 17.396 bilete CFR și 19.378 bilete
ITA; 3.515 legitimații transport auto interurban; 3.582 legitimatii transport CFR; 602 legitimatii
transport urban pentru persoane cu handicap si asistenti personali;
- Preluarea unui număr de 6.865 dosare privind acordarea prestaţiilor sociale în baza
Legii 448/2006, republicata în 2008;
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- Eliberarea unui număr de 29 adeverinţe pentru Casa Judeţeană de Pensii Bacău,
pentru eliberarea de bilete de transport persoanelor cu handicap;
- Eliberarea a 949 avize (facilitati transport gratuit) pentru reprezentantii persoanelor
cu handicap grav decedate in vederea incasarii drepturilor;
- Efectuarea demersurilor specifice pentru verificarea datelor, colaborarea cu institutiile
statului pentru respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, consiliere specifică,
monitorizare cazuri etc(90 petiții/solicitări);
- Facilitarea eliberării rovinietei gratuite pentru 715 persoane cu handicap sau însoțitori
ai acestor persoane;
- Preluarea unui număr de 125 cereri în vederea eliberării Cardului European de
Dizabilitate.
3.3. Promovarea imaginii persoanei cu dizabilități
Scopul acestor evenimente este motivarea și stimularea persoanei cu dizabilități prin
valorificarea produselor activităţii de terapie ocupaţională cât și pentru a atrage atenţia opiniei
publice asupra problematicii persoanei cu dizabilitati cât și cooptarea pe viitor a comunității
locale prin implicarea în diverse activitati de voluntariat.
 Expozitie cu vanzare de martisoare:În perioada 27.02.2016 – 28.02.2016, 7
centre rezidențiale pentru adulti din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău, au participat la expoziții cu
vânzare de marțișoare, felicitări și cadouri handmade în cadrul Târgului de mărțișor organizat
în incinta Centrului comercial Hello Shopping Park Bacău.
 Organizarea concursului “Cel mai frumos ou de Paste” – editia a IX-a
Evenimentul a fost organizat în data de 22 aprilie 2016 în piațeta Piața Tricolorului,
constând într-o expoziție cu vânzare de produse confecționate de persoanele cu dizabilități
instituționalizate și neinstituționalizate, beneficiare ale serviciilor sociale din sectorul public și
privat (18 centre de protecție specială copii și adulți din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău și 13
ONG-uri). Anul 2016, fiind un an cu o semnificație aparte în care instituția a marcat 20 de ani
de activitate în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, evenimentul a căpătat o
amploare deosebită, iar granițele județului au fost extinse, participând expozanți din centrele
rezidențiale a altor județe, precum Neamț, Suceava, Botoșani, Vrancea, Iași, Vaslui și
meșteri populari.
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 Organizarea competiției sportive DECATHLON “INTEGRATIVE MEETINGS
OF FRIENDS”.
În acest an, în perioada 22.08 - 23.08.2016, a avut loc competiția sportivă
internațională pentru persoanele cu dizabilități, Dechatlonul IMF –ediția a 56-a, organizată de
Integrative Meetings of Friends, asociație europeană ce promovează intergrarea prin sport a
persoanelor cu nevoi speciale. Noutatea în acest an a fost că persoanele în fotoliu rulant au
putut să se înscrie și să participe. Au participat 19 beneficiari din centrele de protecție
specială din cadrul D.G.A.S.P.C Bacău și persoane cu dizabilități din țări precum: Polonia,
Austria, Ungaria și Ucraina. Premiantii D.G.A.S.P.C. Bacău au fost: Echipa 1 (CRRN
Răcăciuni) - Lepedat Eszter - a obținut medalia de argint la individual, iar Benescu Gabrielmedalia de bronz;pe echipe, echipa CRRN Răcăciuni a fost declarată campioana ediției a
56-a a Decathlon- ului IMF; Echipa 2 (CSCPHN Filipesti) – Chiricheș Elena a obținut medalie
de aur, iar Lucian Dan Cristian medalia de argint la categoria Super Campioni; Echipa 3
(CRRN Darmanesti, CRRN Pietricica, CRRPH Ungureni) - Scuturici Marian – CRRPH
Ungureni a ocupat locul II la punctaj general.

 Ziua Internațională a persoanelor vârstnice
În acest an, în data de 1 octombrie 2016 Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bacău în parteneriat cu Primăria Orașului Tg. Ocna a organizat cea de a
IV-a ediție a concursurilor “Plăcintele bunicilor” și “Bicicleta, prietena vârstei a III-a” la care
au participat beneficiari din 7 centre destinate protecției persoanelor cu dizabilități din cadrul
D.G.A.S.P.C. și beneficiari din 5 centre din sistem privat.

 Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități
Pentru Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități din data de 3 decembrie s-au
organizat două spectacole de teatru, o masă rotundă cu titlul “Arată că îți pasă” și un
workshop “Reflecție asupra dizabilității” organizat de D.G.A.S.P.C. Bacău, CNASR Filiala
Bacău și Asociația Lumina. Scopul acestor activități a fost acela de a promova o bună
înțelegere a problematicii persoanelor cu dizabilități, de a le descoperi potențialul și de a
încuraja promovarea și respectarea drepturilor și a demnității acestora.
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4. Managementul D.G.A.S.P.C. Bacău
4.1. Management organizațional
Managementul D.G.A.S.P.C. Bacău a fost orientat în anul 2016 în direcția atingerii
obiectivelor instituționale stabilite în Planul anual de acțiune printr-o eficientă și eficace
utilizare a resurselor, dezvoltarea colaborărilor și parteneriatelor inițiate în anii anteriori
precum și facilitarea adaptării organizației la schimbările și presiunea din mediul extern. În
acest context, finalul anului 2016 a adus o schimbare de organigramă, stat de funcții și
regulament de organizare și funcționare, documente aprobate prin HCJ nr. 195/28.12.2016.
Pe parcursul anului 2016 au fost obținute 28 licențe provizorii și 14 licențe de
funcționare pentru serviciile sociale specializate din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău.
În anul 2016, a fost demarată procedura de constituire a Comitetului de Coordonare și
Monitorizare a Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada
2014-2020. Fiecare instiuție din județ cu atribuții în asistența socială a desemnat câte doi
membri (un membru și un membru supleant) care să facă parte din comitet.
Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 57/23.02.2016, s-a constutuit o
structură din care fac parte 37 de instituții județene, ONG-uri și APL-uri cu 73 de membri.
Prima reuniune a comitetului a avut loc în data de 14 aprilie 2016 și a avut ca scop
reglementarea aspectelor de natură organizatorică și pregătirea premiselor pentru elaborarea
Planului de acțiune privind implementarea Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor
Sociale.
În intervalul mai – august 2016 s-a lucrat la elaborarea Planului de acțiune pentru
implementarea Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 20142020, plan care a fost elaborat pe baza priorităților transmise de fiecare instituție membră în
cadrul Comitetului.
Totodată, au fost constituite șase grupuri de lucru – Copil și Familie, Persoane cu
Dizabilități, Persoane Vârstnice, Sistemul Județean de Servicii Sociale, Violență domestică și
Alte categorii care au ca misiune punerea în aplicare a obiectivelor prevăzute în Planul de
acține la nivel județean și colaborarea pentru îndeplinirea acestora. Grupurile de lucru s-au
reunit în data de 13, respectiv 14 decembrie pentru a aduce ultimele completări/modificări
Planului de acțiune elaborat.
4.2. Management financiar
Analiza surselor de finanțare
În anul 2016, activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bacău a fost finanțată din următoarele surse:
Mii lei
Sursa de finanţare

Suma alocată

TOTAL GENERAL, din care:
TVA
Subvenţii/alocaţii, din care:
venituri încasate de la primării prin contracte de asociere
subvenţii/alocaţii de la Consiliul Judeţean
Transferuri de la M.M.F.P.S.P.V. (A.J.P.I.S. şi D.P.P.D)

144.569
53.890
19.460
6.536
12.924
71.219

(Tabel nr.4 Situație privind sursele de finanțare ale bugetului D.G.A.S.P.C Bacău, în anul 2016)

123

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2016
Din analiza surselor de finanțare prezentată în tabelul nr. 4, rezultă faptul că,
principalele surse de finanțare sunt reprezentate de transferurile de la M.M.F.P.S.P.V (49%)
și sume alocate din TVA (37%).
Analiza alocărilor bugetare și cheltuielilor
Alocările bugetare în anul 2016 respectă indicatorii din tabelul următor, reprezentând
structura activității D.G.A.S.P.C. Bacău:
mii Lei
Denumire indicator
Componenta ADULŢI
Componenta COPIL
Aparat propriu
Cofinanţare fundaţii şi asociaţii
(BETANIA, SOS şi FSC)
Transferuri de la MMFPSPV
Cofinanţare
proiecte
din
fonduri
externe
nerambursabile
TOTAL

Total buget
an
2016

Plăţi la
31.12.2016

Procent de realizare al
plăţilor
(%)

33.639
30.533
7.438

33.493
30.490
7.390

99,57%
99,86%
99,35%

1.450

1.450

100%

71.219

71.184

99,95%

290

289

99,66%

144.569

144.296

99,81%

(Tabel nr.5 - Situaţia prevederilor bugetare anuale precum şi plăţile la data de 31.12.2015)

Plățile efectuate până la 31.12.2016, detaliate pe tipuri de cheltuieli și componente
sunt prezentate în continuarea, după cum urmează:
Titlul 10 “Cheltuieli de personal”
Cheltuielile de personal, vizând drepturile salariale ale personalului angajat în cadrul
D.G.A.S.P.C. Bacău, aprobate în bugetul anului 2016, au fost de 57.060 mii lei,
reprezentând aprox 39% din bugetul total. Din total credite bugetare aprobate s-au efectuat
plăți în valoare de 57.000 mii lei, mai mult cu aproximativ 25 procente (14.766 mii lei) față de
anul 2015.
Titlul 20 “Bunuri şi servicii” include cheltuielile directe cu beneficiarii (hrană,
medicamente și materiale sanitare, bani de buzunar, transport copii) dar și cheltuieli
indirecte( utilități, reparații curente, furnituri de birou, carburanți etc). La acest titlu, pentru
anul 2016 s-a aprobat suma de 13.550 mii lei, reprezentând 9% din totalul bugetului,
urmărind asigurarea funcționalității serviciilor sociale specializate furnizate beneficiarilor
instituționalizați și neinstituționalizați, achitându-se cu prioritate utilitățile (24% din totalul
alocat la titlul 20), hrană, medicamente și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare etc.
Titlul 59”Transferuri între unităţi ale administraţiei (Fundaţii şi asociaţii)”
În bugetul anului 2016, la acest titlu s-a aprobat suma de 1.450 mii lei, reprezentând
1% din bugetul total. Până la 31.12.2016 s-a utilizat integral bugetul aprobat, după cum
urmează:
 Asociaţia Creştină de Caritate Misiune şi Ajutor “Betania”: 400 mii lei pentru
serviciile sociale care fac obiectul Contractului de asociere nr.13685/120/24.02.2016 între
D.G.A.S.P.C. Bacău şi A.C.C.M.A “Betania”, respectiv Centrul Delfinul pentru copii cu
autism ;
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 Fundaţia de Sprijin Comunitar : 500 mii lei în vederea sprijinirii copiilor proveniţi din
familii defavorizate din comunele Podu-Turcului, Stănişeşti, Vultureni, Dealu-Morii, Motoșeni
şi Mărgineni conform contractului de asociere nr. 1.433106/29.02.2016 încheiat între
D.G.A.S.P.C. Bacău şi F.S.C. Bacău ;
 SOS Satele Copiilor Hemeiuș: 50 mii lei pentru întreținerea copiilor preluați din
sistemul de protecție specială din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău conform Contractului de
asociere nr. 24486/212/27.03.2016 încheiat între D.G.A.S.P.C. Bacău și SOS Satul copiilor
Hemeiuș.
 Asociația Lumina: 500 mii lei în vederea finanțării Proiectului de servicii sociale “O
șansă la demnitate” conform Contractului de asociere nr. 50625/720/02.06.2016.
Titlul 56
De asemenea, pentru anul 2016 au fost alocate fonduri în suma de 289 mii lei în
vederea cofinanțării Proiectului Copiii au dreptul la o familie implementat în parteneriat cu
Fundația SERA România conform contractului de asociere 250/31491/16.04.2015
Tot în cadrul anului 2016, au fost alocate fonduri în sumă de 749 mii lei prin
Mecanismul de finanțare al Spațiului Economic European având ca destinație Proiectul
”Centrul de Resurse pentru Tinerii in Situatii de Risc”, contract de finanțare
10ST/19.02.2015/SEE. Până la data de 17.12.2015 s-au efectuat plăți efective în valoare de
629 mii lei.
Titlul 57 ”Transferuri“
La acest titlu sunt prevăzute sumele necesare pentru plata prestaţiilor sociale şi a
facilităţilor persoanelor cu handicap neinstituţionalizate conform Legii nr.448/2006,
republicată. Pentru anul 2016 s-a aprobat suma de 71.219 mii lei, reprezentând 49% din
bugetul total aprobat. Până la 31.12.2016 s-au realizat plăți în valoare totală de 71.184 mii lei
după cum urmează:
mii lei
Nr
crt

Denumire prestație socială

Număr mediu
lunar beneficiari
la 31.12.2016

Total plăți
prognozate
la 31.12.2016

1

Indemnizație însoțitor pentru adultul nevăzător-grav

1172

13.612

2

Indemnizație lunară pentru persoana cu handicap grav

5.663

15.683

3

Indemnizație lunară pentru persoana cu handicap accentuat

9.246

21.701

4

BPC pentru persoana cu handicap grav

6.779

8.495

5

BPC pentru persoana cu handicap accentuat

9.540

9.170

6

BPC pt persoana cu handicap mediu

2.075

960

7

Dobânda

*

20

8

Transport interurban auto

*

918

9

Alocații lunare de hrană pt.copii cu HIV/SIDA

5

29

10

Taxe poștale

*

596

*

71.184

TOTAL

Tabel nr.6 Situația plațilpr prestaţiilor sociale şi a facilităţilor persoanelor cu handicap neinstituţionalizate

Titlul 70 “Cheltuieli de capital” - din programul de investiţii aprobat pentru anul 2016
cu o valoare totală de 1.000 mii lei, s-au efectuat plati in valoare totala de 823,59 mii lei.
Sume alocate din venituri proprii (autofinanţate)
Veniturile proprii realizate din activitatea de autofinanțate (în principal contribuții
beneficiari centre de adulți și din vânzarea de produse) de către centrele de protecție
specială a persoanelor adulte, până la data de 31.12.2016 sunt de 1.622 mii lei.
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În concluzie, din analiza alocărilor bugetare pe titluri și indicatori bugetari, în anul
2016 structura bugetului D.G.A.S.P.C Bacău a fost următoarea:
 49% - sume alocate pentru plata beneficiilor sociale pentru persoanele cu
handicap neinstituționalizate;
 39% - sume alocate pentru cheltuieli de personal;
 9% - sume alocate pentru bunuri şi servicii (inclusiv hrana beneficiari);
 0,6 % - sume alocate pentru cheltuieli de capital conform programului de investiții;
 1% - sume alocate pentru cofinanțare activitate asociații și fundații;
 0,2% - sume alocată pentru implementare proiecte cu finanțare nerambursabilă.
Analiza procentelor evidențiază constanța în alocarea sumelor și în bugetul anului 2016
privind următoarele aspecte:
 Un procent de 49% din alocările bugetare reprezintă sumele alocate de la bugetul
de stat cu destinație directă pentru plata beneficiilor de asistenţă socială pentru persoanele
cu handicap neinstituționalizate, conform Legii 448/2006, republicată;
 Aproximativ 48% din alocările bugetare au mers spre cheltuielile de personal
(39%) și bunuri și servicii(9%);
 Pentru invenstiții și secțiunea de dezvoltare a serviciilor D.G.A.S.P.C. Bacău s-a
alocat un procent de aproximativ 0,6 % din totalul bugetului.
4.3. Managementul resurselor umane
4.3.1.Structura de personal și de servicii (stat de funcții și organigrama)
La 31.12.2016, înregistrăm un total de 1.984 posturi aprobate în statul de funcţii
conform HCJ nr.195/28.12.2016, din care sunt ocupate un număr de 1.830 posturi.
4.3.2. Dinamica resurselor umane
Recrutare, selecție și încadrarea personalului
Pe parcursul anului 2016 s-a organizat un concurs pentru ocuparea a 12 posturi
vacante din cadrul centrelor de protecție specială a persoanelor adulte cu dizabilități, la care
au participat 34 candidați, 11 fiind declarați admiși.
Încetări de activitate
În această perioadă, s-au înregistrat 298 încetări de contracte individuale de muncă și
32 suspendări.
Promovarea în carieră și evaluarea performanțelor profesionale
În ceea ce priveşte promovarea în carieră, în anul 2016 au fost promovaţi în carieră 92
salariați.
Evaluarea performanțelor profesionale individuale a fost realizată pentru activitatea
desfășurată în anul 2016 pentru un număr de 1.873 de salariați, în conformitate cu
prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010. Precizăm că aproximativ 84% dintre salariații
evaluați au obținut calificativul ”foarte bine” și nu s-au înregistrat salariați evaluați cu
”Nesatisfăcător”.
Formare continuă a personalului din sistemul de asistență socială
- Organizarea cursului de calificare de gradul II în profesia de lucrător social, în 2
grupe, cu un număr total de 40 de participanți;
- 1.080 salariați ai D.G.A.S.P.C. Bacău au participat la 370 programe de formare
profesională (s-a depășit cu 31% planificarea din planul anual de formare profesională),
D.G.A.S.P.C. Bacău cheltuind pentru formare profesională a salariaților suma de 302.600 lei,
sume alocate din fondul de 4% pentru persoane cu handicap.
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4.4. Managementul proiectelor
În anul 2016, D.G.A.S.P.C. Bacău a implementat 4 proiecte în calitate de solicitant și 7
proiecte în calitate de partener. Proiectele au abordat domenii și grupuri țintă diverse, au
dezvoltat activitatea curentă a D.G.A.S.P.C. Bacău aducând și generând plus valoare, după
cum urmează:
- dezvoltarea serviciilor destinate copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist
și părinților acestora;
- promovarea serviciilor din domeniul îngrijirilor paliative;
- prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii abandonați;
- facilitarea accesului copiilor (și familiilor acestora) afectați de migrație la servicii
sociale de bază, respectiv prevenirea și reducerea efectelor negative ale migrației;
- întărirea capacității autorităților locale din județul Bacău pentru a furniza servicii de
bază integrate copiilor în dificultate cu scopul de a preveni separarea copilului de familie;
- îmbunătățirea competențelor personalului de specialitate din serviciile rezidențiale
destinate protecției copilului cu scopul de a crește șansele de integrare/reintegrare a
copiilor/tinerilor instituționalizați.
4.4.1. Proiecte în curs de implementare în calitate de solicitant
1. ”Centrul de resurse pentru tineri în situaţii de risc”, depus în cadrul Programului
„Sinergii pentru viitor”- tineri în situații de risc – RO 10, Copii și tineri în situații de risc și
inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii
sociale” – Granturile SEE 2009-2014.
Obiectiv: îmbunătățirea integrării sociale și profesionale a tinerilor în situații de risc din
județul Bacău.
Beneficiari: 1000 de tineri în situații de risc, din care 200 de etnie romă, 350 de
părinți/tutori, 70 de profesioniști inclusiv voluntari.
Perioada de implementare: 20.02.2015-28.02.2017 (conform Actului adițional nr. 5 din
6.12.2016)
Activități realizate și rezultate obținute:
- 818 tineri au fost informați, evaluați, orientați profesional și promovați pe platforma
web;
- 340 de tineri și voluntari cu vârsta între 14-18 ani au beneficiat de tabără tematică cu
caracter educațional în domeniul deprinderilor de viață independentă;
- 140 tineri au participat la 10 ateliere tematice în vederea integrării/reintegrării sociale;
- 140 tineri au participat la 10 grupuri de suport în vederea optimizării dezvoltării
personale;
- 42 tineri au absolvit un curs de calificare/recalificare stabilit pe baza necesităților și
abilităților individuale; 28 tineri din cei 42 au fost selectați și au participat la cursul de IT;
- 70 tineri beneficiază de cursuri în domeniul agricol – lucrător în cultura plantelor,
cursuri care vor fi finalizate în februarie 2017;
- 350 de părinți/tutori au primit servicii de suport, crescând gradul de conștientizare cu
privire la nevoia de educație și susținere a tinerilor;
- 100 specialiști/profesioniști care furnizează servicii tinerilor aflați în situații de risc, au
participat la sesiuni de instruire în vederea dezvoltării competențelor profesionale;
- Acreditarea D.G.A.S.P.C. Bacău prin Centrul de resurse pentru tineri în situații de
risc ca furnizor de cursuri de formare profesională pentru următoarele cursuri: Consilier
orientare privind carierea; Mediator școlar; Curs IT –inițiere;
- Derularea de activități privind publicitatea și vizibilitatea proiectului: prezentarea
proiectului în cadrul Colegiului Național „Gheorghe Vrânceanu”, la activitățile Centrului
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Europe Direct, la bursa locurilor de muncă, tipărire materiale informative, lansarea unui
web-site și a unei platforme electronice;
- Participarea tinerilor la bursa locurilor de muncă în vederea identificării potențialilor
angajatori și promovarea proiectului în rândul tinerilor interesați de locuri de muncă;
- Elaborarea Ghidului de orientare vocațională pentru tineri și profesioniști în domeniu;
- Încheierea de parteneriate cu APL-urile din județ - au fost încheiate 37 convenții de
colaboare cu APL-uri, AJOFM și unități de învățământ.
Ateliere tematice și grupuri de suport

Tabără tematică
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Formare specialiști

2. Proiect „Învăț, știu, pot!” implementat în baza unui parteneriat între D.G.A.S.P.C.
Bacău, A.J.O.F.M. și UNICEF România.
Obiectiv general: Îmbunătățirea calității vieții adolescenților și tinerilor din centrele
rezidențiale de protecție, dar și din comunitățile din județul Bacău, prin investiţia în formarea
profesională şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii.
Principalele activități realizate:
- Încheierea unui parteneriat la nivel județean între D.G.A.S.P.C. şi A.J.O.F.M.;
- Amenajarea și dotarea atelierului de formare la parterul clădirii Centrului
Rezidențial H. Coandă;
- Recrutarea și selecția tinerilor beneficiari ai proiectului - 22 tineri vulnerabili
provenind din sistemul public de protecţie a copilului sau din familii foarte sărace au fost
selectați pentru a beneficia de acest tip de formare;
- Derularea cursului de formare profesională în domeniul coafurii;
- Lansarea atelierului de formare în data de 22 septembrie 2016;
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4.4.2. Proiecte implementate în calitate de Partener
1.”Copiii au dreptul la familie!” cu finanțare de la SERA România și cofinanțare de la
Consiliul Județean Bacău;
Obiectiv : asigurarea serviciilor sociale de calitate copilului separat de familia sa si
copilului care se afla in situatii de risc de separare.
Beneficiari : beneficiarii finali sunt 150 de copii (30 copii din sistemul de protecție
reintegrați în familie și 120 copii în dificultate aflați în familie ) în dificultate si familiile acestora
(70 de familii)
Buget: 300.000 euro, din care 180.000 euro SERA România și 120.000 euro
D.G.A.S.P.C. Bacău
Durata proiectului: 18 luni, începând cu 01.01.2015
Activități și rezultate în 2016:
- Semnarea unui număr de 94 contracte pentru acordarea serviciilor sociale cu
familiile implicate în proiect
- 33 Convenții de colaborare încheiate cu UAT-urile din comunitățile de domiciliu
ale familiilor beneficiare cu scopul desfășurării optime a procesului de intervenție;
- 94 Panuri Personalizate de Intervenție întocmite care au ca obiectiv prevenirea
separării copiilor de familie;
- 117 familii (87 din mediul rural și 30 din urban) cu 441 copii (21 copii reintegrați în
familie și 420 copii pentru care a fost prevenită instituționalizarea) au beneficiat de cel puțin o
formă de sprijin acordată prin proiect după cum urmează:
Număr cazuri
(familii)

Forma de sprijin
Sprijin acordat în vederea îmbunătățirii spațiului
locativ
Achiziție locuință și teren aferent
Construcție casă
Extindere/ amenajare spațiu locativ
Consolidare/reamenajare și dotare locuință
Sprijin pentru plata chiriei
Alte tipuri de sprijin
Achiziționare produse alimentare
Achiziționare produse de igienă personală
Cazarmament
Îmbrăcăminte
Achiziție animale domestice
Servicii medicale (investigații medicale, tratament,
intervenții)
Educație (rechizite, abonamente)

Cheltuieli efectuate

117 familii
7
14
10
75
18
55
70
51
34
10

695.461,42 lei
(SERA+D.G.A.S.P.C.
Bacău)

48
40

- Au fost efectuate 464 vizite la domiciliul familiilor beneficiare cu scopul oferirii
serviciilor sociale.
- Toate cazurile active au fost monitorizate (au fost atinse obiectivele stabilite în
Planul Personalizat de Intervenție și s-au obținut rezultate pozitive în ceea ce privește
prevenirea situațiilor de risc a copiilor din familie);
s-au realizat intervenții efective în aproximativ 60 comunități din județul Bacău (55
comunități rurale și 5 comunități urbane, inclusiv municipiul Bacău);
2. Proiect „Închiderea Centrului Rezidențial Henri Coandă” - se desfășoară în
baza Convenției nr. 8.459/18.06.2014 încheiată între Consiliul Județean Bacău, D.G.A.S.P.C.
Bacău și Fundația Hope and Homes for Children România.
Scopul proiectului: închiderea ultimului centru rezidențial de tip clasic din județul
Bacău.
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Perioada: martie 2014-decembrie 2016
Obiective: închiderea instituției cu scopul accelerării procesului de reformă în județ,
introducerea standardelor de calitate și creșterea capacității serviciilor alternative,
îmbunătățirea muncii de prevenție și de sprijin familial pentru a optimiza schimbarea pozitivă
sustenabilă, îmbunătățirea capacității profesioniștilor locali prin formare profesională adaptată
nevoilor.
Activități și rezultate în anul 2016
- Au fost transferați către asistenți maternali angajați cu sprijin HHC ( 8 AMP) – 15
copii;
- Revocări prin efectul legii – 10 tineri;
- Transfer către Rețeaua de apartamente „Casa mea” – 4 copii;
- Transfer către Centrul Rezidențial Pro Familia – 17 copii;
- Transfer către Centrul de Servicii Sociale „Alexandra” –2 copii;
- Plasament familial – 6 copii;
- Reintegrări în familie – 3 copii;
- Transfer centre persoane adulte cu dizabilități – 2 tinere.
Dat fiind gradul de ocupare la capacitate a serviciilor sociale specializate din cadrul
D.G.A.S.P.C. Bacău nu a fost posibil transferul tuturor copiilor/tinerilor rezidenți în C.R. H.
Coandă, motiv pentru care implementarea proiectului de închidere se prelungește până la
30.06.2017.
3. Proiect ”Întărirea serviciilor de consiliere și suport la nivel local pentru părinții
copiilor și adolescenților cu TSA (Tulburare de spectru autist)”3, implementat de
Fundația Romanian Angel Appeal, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014.
Perioada de implementare: 2014-30.04.2016
Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt: creșterea accesului la servicii de
consiliere și informare pentru 200 de părinți având copii cu TSA, creșterea șanselor de
integrare socială prin intervenții terapeutice pentru 100 de copii cu TSA, îmbunătățirea
capacității de oferire de servicii pentru 10 centre TSA prin formarea a 20 de profesioniști,
suport pentru 20 familii cu TSA prin participarea la o tabără de formare.
Activități și rezultate în 2016:
- au fost derulate activități de consiliere pentru 20 părinţi/reprezentanţi legali ai
copiilor cu autism,
- interventie terapeutică pentru 13 copii şi adolescenţi cu autism/Tulburări de
Spectru Autist (a fost depăşit numărul de beneficiari stabilit iniţial)
- Organizarea unor vizite de schimb de experiență între centrele TSA - 2 vizite la
Centre TSA din ţară, respectiv Centrul TSA Focşani şi Centrul TSA Galaţi, în perioada 21-23
şi 28-30 martie 2016 pentru schimbul de experienţă;
- Organizarea unor activități de conștientizare cu beneficiarii Centrului TSA cu
ocazia Zilei de 2 aprilie – Ziua de Conştientizare a autismului, realizarea unei excursii la
Piatra Neamţ la Grădina Zoologică şi 2 Mănăstiri din zonă (M. Pângăraţi şi M. Bistriţa), la
care au participat 21 de copii cu TSA şi părinţii acestora;
- Organizarea întâlnirilor în vederea derulării campaniei informative referitoare la
siguranţă în caz de incendii în colaborare cu un reprezentant al ISU Bacău (Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă)- au avut loc 4 sesiuni de informare în cadrul Şcolii
Speciale „M.Montessori” Bacău şi 1 sesiune la Centrul de Servicii Sociale „Ghiocelul”, la
aceste sesiuni au participat 119 persoane (elevi ai şcolii speciale, cadre didactice, beneficiari
ai Centrului şi părinţii acestora, personalul de specialitate din cadrul Centrului);
4. Proiect ”Comunitate pregătită, copil integrat - suport pentru integrarea
școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului” 4 implementat de
Proiectul se implementează în 10 județe ale țării în parteneriat cu 10 D.G.A.S.P.C. –uri, indicatorii fiind stabiliți
pentru toate județele
3
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Fundația Romanian Angel Appeal, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România, nr. contract RO2014_C4_61.
Durata proiectului: 12 luni ( 01.04.2015-31.03.2016)
Obiectivul proiectului: proiectul propune, în parteneriat cu 10 autorități publice locale și
State Diagnostic and Counselling Center din Islanda, un program de pregătire pentru
integrarea școlară a 100 de copii cu tulburări din spectrul autismului. Problema școlarizării
reduse a copiilor cu TSA va fi abordată multidisciplinar prin colaborarea între autorități
publice de protecție a copilului, familie și sistemul educațional.
Beneficiari (pentru județul Bacău): 10 copii cu TSA de vârstă școlară, în curs de
pregătire pentru integrarea școlară sau înscriși într-o formă de învățământ dar cu risc de
abandon școlar; 10 părinți ai acestor copii; 13 profesioniști (10 cadre didactice și 3
psihologi/psihopedagogi).
Activități și rezultate în 2016:
- au fost derulate activităţi de recuperare/intervenţie terapeutică pentru 10 copiii
cuprinşi în proiect
- 10 părinţi/reprezentanţi legali ai copiilor au fost consiliați în vederea creşterii
gradului de integrare şi adaptare şcolară a acestora.
- Menţinerea legăturii cu cadrele didactice pentru adaptarea activităţilor şi aplicarea
planului de intervenţie în activităţile din cadrul şcolii;
- Mediere între cadrele didactice/reprezentaţi ai şcolii şi părinţii copiilor cu TSA
pentru aplanarea disensiunilor şi susţinerea participării copiiilor la activităţile şcolare.
- Au fost întocmite documentele privind intervenţia terapeutică şi intervenţia în
cadrul şcolii pentru copiii cuprinşi în proiect şi transmiterea acestora pentru activitatea de
supervizare specializată din partea unui specialist desemnat de RAA, în cadrul unei
platforme online.
- Au fost distribuite 10 Ghiduri informative puse la dispoziţie de RAA pentru părinţii
şi cadrele didactice cuprinse în proiect.
Familiile și persoanele cu TSA incluse în grupul țintă din cadrul celor două proiecte
menționate vor beneficia în continuare de servicii de recuperare și consiliere în cadrul
Compartimentului TSA și în perioada post-raportare.
5. Proiect „Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale” finanțat
prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG România în valoare totală de
165.868,22 euro, implementat de Asociația Alternative Sociale în județele Iași și Bacău în
parteneriat cu Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Betania, InterCultural Iceland,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.
Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului copiilor (și familiilor acestora)
afectați de migrație din regiunea Moldovei la servicii sociale de bază, respectiv prevenirea și
reducerea efectelor negative ale migrației.
Obiective specifice:
- furnizarea de servicii sociale și de bază 100 de copii din județul Bacău afectați de
migrație pentru o perioadă de 12 luni;
- dezvoltarea capacității a cel puțin 50 de profesioniști din serviciile sociale din
județul Bacău în lucrul cu familiile afectate de migrație și diverse forme de discriminare;
- informarea a peste 25.000 de persoane (părinți și persoane care au în îngrijire
copii afectați de migrație) cu privire la beneficiile accesării și cooperării cu serviciile sociale
pentru asigurarea protecției copiilor;
Activități și rezultate în 2016:
Proiectul se implementează în 10 județe ale țării în parteneriat cu 10 D.G.A.S.P.C. –uri, indicatorii fiind stabiliți
pentru toate județele
4
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– Acordarea de servicii sociale de bază familiilor afectate de migraţie : 100 de copii
afectați de migrație asistați în cadrul proiectului, 100 de părinți/persoane de îngrijire consiliate
și informate cu privire la protecția copiilor afectați de migrație, 60 de copii au beneficiat de
asistență psihologică, 100 de copii au primit sprijin material, minim 10 localități rurale au
beneficiat de servicii de asistență directă, sensibilizarea și responsabilizarea famililor și
comunității cu privire la problemele sociale survenite în urma procesului de migrație,
prevenirea/reducerea efectelor negativeale migrației în rândul comunității, stimularea cofurnizării, co-finanțării și co-deciziei între instituțiile publice și private cu atribuții în domeniul
asistenței familiilor afectate de migrație;
- organizarea workshop-urilor de promovare a co-furnizării, co-finanțării și co-deciziei –
4 workshop-uri cu participarea a 20 de instituții și 56 de persoane;
- susținere seminarii în domeniul anti-discriminării – 2 seminarii, 5 zile de formare, 40
de specialiști instruiți în domeniul anti-discriminării;
- întâlniri cu specialiștii din mediul rural - 6 întâlniri de informare a specialiștilor din
mediul rura, 60 de specialiști informați cu privire la specificul lucrului cu familiile afectate de
migrație.
- pregătirea/desfășurarea campaniei de promovare a accesării serviciilor sociale şi de
bază pentru copiii afectaţi de migraţie din regiunea Moldovei - 5 întâlniri de informare a
părinților și persoanelor de îngrijire a copiilor afectați de migrație organizate în cadrul
proiectului, 100 de participanți la întâlnirile de informare a părinților și persoanelor de îngrijire
a copiilor afectați de migrație etc
- Organizarea la Iași a Conferinției de închidere a proiectului în data de 21.04.2016;
6. Proiect „EDUC-PLUS Formare permanentă și profesionalism pentru servicii
de calitate acordate copiilor din sistemul de protecție”, implementat de Asociația CRIPS,
în cadrul programului RO 10 „Copii și tineri în situație de risc și inițiative locale și regionale
pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale (CORAI)componenta COERENT” finanțat de granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul
Român de Dezvoltare Socială.
Proiectul se derulează la nivelul celor 8 regiuni ale țării respectiv în Municipiul
București-sectorul 1 (Regiunea București Ilfov) și în județele Cluj (Nord-Vest), Arad (Vest),
Mehedinți și Vâlcea (Sud-Vest), Alba și Mureș (Centru), Argeș (Sud), Buzău (Sud-Est),
Bacău (Nord-Est).
Scopul proiectului este îmbunătățirea șanselor de integrare socială a copiilor și
tinerilor din sistemul de protecție găzduiți în servicii de tip rezidențial prin promovarea de
strategii, măsuri și programe de formare care vizează creșterea profesionalismului
personalului educativ și bunele practici de parteneriat public - privat pentru incluziune socială
și non discriminare.
Beneficiari: 22 de persoane cu atribuții educative din unitățile de tip rezidențial și 30 de
copii din sistemul de protecție.
Durata: 26.05.2015-30.04.2016
Activități și rezultate în 2016:
- semnarea convențiilor de parteneriat;
- elaborarea modelului de formare;
- realizarea a 4 module de formare pentru perfecționare educatori;
- 20 de formatori locali au fost instruiți să aplice modelul elaborat de CRIPS în
cursurile pentru educatori;
- 12 cursuri pilot de formare a educatorilor au fost organizate în beneficiul a 240
persoane, din care 20 de educatori din județul Bacău;
- a fost creat un site specializat - Centru virtual de resurse destinat formatorilor
http://www.cvr-trainer.crips.ro
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7. Proiect „Îngrijiri paliative-măsuri integrate pentru incluziune socială”
implementat de Asociația Lumina în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Bacău în județele Bacău,
Neamț și Vaslui. Proiectul are o valoare totală de 758.908,66 lei și este finanțat în cadrul
Programului RO 10-CORAI susținut de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul
Român de Dezvoltare Socială.
Obiective:
- dezvoltarea competențelor a 500 de profesioniști din domeniul serviciilor sociale din
județele Bacău, Neamț și Vaslui în furnizarea de servicii din sfera îngrijirilor paliative către
copii și tineri care fac parte din grupuri vulnerabile la excluziune economică și socială care
au nevoie de îngrijiri paliative;
- creșterea gradului de informare privind îngrijirile paliative pentru 500 de studenți,
viitori profesioniști în domeniul serviciilor sociale din județele Bacău, Neamț și Vaslui;
- realizarea unei campanii de loby și advocacy pentru adoptarea unei noi metodologii
standard privind asistarea copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile de către 12 unități din
D.G.A.S.P.C.-uri și alți furnizori de servicii sociale din România.
Perioadă de implementare: aprilie 2015 - noiembrie 2016 (perioada inițială a fost
aprilie 2015 - aprilie 2016, extinsă ulterior până în luna noiembrie 2016)
Grup țintă/beneficiari finali: 893 de persoane (factori de decizie și specialiști din
instituții publice - 277 persoane, factori de decizie și specialiști din ONG-uri – 114 persoane,
membri ai unor asociații profesionale, viitori specialiști în servicii sociale - 500).
Rolul D.G.A.S.P.C. Bacău în implementarea proiectului:
- furnizarea accesului la baza de date privind instrumentele de lucru în cadrul
D.G.A.S.P.C.;
-informarea posibililor participanți la sesiunile de training asupra posibilității de
participare la training;
-facilitarea accesului profesioniștilor din cadrul D.G.A.S.P.C., a primăriilor și ONGurilor la înscrierea la sesiunile de training;
-selecția participanților la training și încurajarea participării la training a specialiștilor
angajați în cadrul D.G.A.S.P.C.;
-facilitarea accesului echipei Asociației Lumina pentru efectuarea vizitelor în teren la
D.G.A.S.P.C. Bacău, Neamț și Vaslui;
-acces la baza de date creată;
-facilitarea accesului la informații pentru invitarea directorilor D.G.A.S.P.C. la nivel
național la conferința finală;
- cei doi formatori desemnați de D.G.A.S.P.C. vor derula activități în cadrul proiectului
conform fișei postului și a activităților descrise în formularul de aplicare;
- în faza de post-implementare – oferirea de informații D.G.A.S.P.C.-urilor și ONGurilor din România care solicită sprijin în implementarea metodologiei de asistare a copiilor și
tinerilor care au nevoie de îngrijiri paliative.
Activități în anul 2016
- Transfer de know-how în domeniul ingrijirilor paliative către profesioniştii din
domeniul asistenţei sociale
- Organizarea şi livrarea modulului de training către 540 de profesionişti (18 traininguri
cu câte 30 de participanţi), sesiuni de job shadowing şi coaching având ca scop dezvoltarea
competenţelor participanţilor în furnizarea de servicii din sfera îngrijirilor paliative către tineri
şi copii din grupuri vulnerabile.
În cadrul modulului de job shadowing s-a avut în vedere învăţarea prin experienţa
directă în fiecare din cele trei servicii ale Asociaţiei Lumina, centrate pe îngrijiri paliative:
Centrul de zi Hospice Casa Albert, Centrul Rezidenţial Casa Lumina din Comăneşti, Serviciul
de îngrijiri Paliative la domiciliu.
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Activitatea de coaching a constat în sprijinirea pe mai departe în implementarea, în
activitatea curentă, a metodologiei de asistare a beneficiarilor care au nevoie de ingrijire
paliativă, prin desemnarea unui mentor pentru fiecare participant, mentori desemnaţi din
echipa de formatori de la Asociaţia Lumina si de la D.G.A.S.P.C. Această activitate a avut
rolul de a testa metodologia de asistare creată în proiect, în condiţii reale de asistare direct a
copiilor din grupuri vulnerabile, care au nevoie de ingrijiri paliative.
- Dezvoltarea metodologiei de asistare in ingrijiri paliative și adoptarea acesteia în
serviciile sociale din țară
Metodologia de asistare în îngrjiri paliative a fost dezvoltată după după modelul de
bune practice de la Hospice St Christopher, din Marea Britanie, primul hospice din lume și sa realizat printr-un proces de consultare cu profesioniști din domeniul serviciilor sociale atât
din județul Bacău cât și din țară.
La finalul vizitelor de lucru, un număr de 16 D.G.A.S.P.C.–uri din țară au semnat
angajamentul de adoptare a metodologiei: Constanța, Maramureș, Mureș, Brașov, Covasna,
Timișoara, Argeș, București –Sector 6 și Sector 1, Iași, Vaslui, Suceava, Brăila, Botoșani,
Galați.
Acţiuni de lobby si advocacy pentru promovarea metodologiei
Aceste acţiuni au cuprins întâlniri pentru discutarea metodologiei şi a posbilităţii
introducerii ei ca standard în instutuţiile care furnizează servicii sociale: întâlnire cu Asociaţia
Naţională de Îngrijiri Paliative; întâlnire cu Consiliul Naţional al Asistenţilor Sociali din
România; 1 intalnire cu D.G.A.S.P.C.-urile din judeţele Bacău, Neamţ şi Vaslui; cate o
intalnire cu alte 12 instutii din tara (D.G.A.S.P.C.-uri sau alţi furnizori de servicii sociale)
pentru discutarea metodologiei şi a posbilităţii introducerii ei ca standard în aceste instutuţii;
Campanie de informare în scoli postliceale și facultăți
Proiectul și-a propus totodata sa creasca gradul de informare privind ingrijirile paliative
și realizarea unei campanii de lobby si advocacy pentru adoptarea metodologii standard
privind asistarea copiilor si tinerilor din grupuri vulnerabile care au nevoie de ingrijiri paliative,
de catre unitati din D.G.A.S.P.C.-uri si alti furnizori de servicii sociale din Romania. 645 de
studenţi , viitori profesionişti în domeniul serviciilor sociale au fost implicaţi într-o campanie
de informare şi în evenimente de tipul ,,Ziua Porţilor Deschise”.
Conferinta Națională
Pentru diseminarea metodologiei privind furnizarea de servicii din sfera îngrijirilor
paliative către copii şi tineri din grupuri vulnerabile şi diseminarea rezultatelor programului de
training s-a organizat în perioada 7-8 aprilie 2016, Conferința Națională cu tema ”Îngrijirea
paliativă – beneficii și provocări”. Beneficiarii conferinţei au fost 88 de factori de decizie şi
specialişti din cadrul instituţiilor publice şi ONG-urilor.
Rezultate:
- 540 de profesioniști mai bine pregătiți în furnizarea de servicii din sfera îngrijirilor
paliative către copii şi tineri;
- 18 traininguri sesiuni de training organizate;
- 1 metodologiei de asistare în ingrijiri paliative elaborată și adoptată în 15
D.G.A.S.P.C.-uri din țară;
- Îmbunătățirea asistării copiilor și tinerilor care au nevoie de îngrijiri paliative prin
faptul că profesioniștii au pilot metodologia de asistare timp de 3 luni în furnizarea serviciilor;
- Îmbunătățirea gradului de informare privind îngrijirile paliative: 7 actiuni de informare
in scoli postliceeale si facultati; 4 evenimente “Ziua portțlor deschise”; 645 de participanti, in
total.
- Creșterea gradului de cunoaștere si suport fata de metodologia nou creata din partea
reprezentantilor D.G.A.S.P.C. și alți furnizori de servicii sociale, dar si alti actori din sfera
publica: 6 acţiuni de lobby la nivelul potentialilor sustinatori si factori de decizie, pentru
promovarea si adoptarea metodologiei ca standard; 1 conferinta nationala pentru
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diseminarea metodologiei in randul a 88 de reprezentanti ai D.G.A.S.P.C.-urilor si alti
furnizori de servicii sociale.
- Rețea de 12 furnizori de servicii sociale care au adoptat metodologia creata in
asistarea directa a copiilor si tinerilor din grupuri vulnerabile, care au nevoie de ingrijiri
paliative;
8. Proiect “Incluziune socială prin furnizare de servicii sociale integrate la
nivelul comunității”, implementat de UNICEF România în parteneriat cu D.G.A.S.P.C.
Bacău, instituții publice județene, autorități locale, județene și naționale, susținut financiar de
Norway Grants și UNICEF.
Proiectul urmărește atingerea următoarelor obiective:
Obiectiv 1:”Creșterea accesului la un pachet de bază de servicii comunitare pentru
copii vulnerabili și familiile lor”;
Obiectiv 2: Reducerea nivelului de stigmatizare și discriminare împotriva romilor și
responsabilizarea sporită a familiilor de romi și copii;
Obiectiv 3: Dezvoltarea la nivel național a modelului de Pachetului minim de servicii,
ca o strategie importantă pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei, inclusiv
modificarea legislației și a politicilor publice;
Perioada de implementare: octombrie 2014-septembrie 2017
Beneficiari: peste 54.000 de copii și familiile acestora din care 5400 copii la risc sever
de excluziune social
Buget: aprox. 5 milioane de euro, din care 3.285.706 euro contribuția Norway Grants
și contribuție proprie UNICEF România.
Activități și rezultate în 2016:
- realizarea rețelei de servicii de identificare și prevenire a riscurilor (crearea rețelei de
lucrători comunitari care include 58 de asistenți sociali, 33 de asistenți medicali comunitari,
32 de consilieri școlari, 26 de mediatori școlari și 5 mediatori sanitari);
- dezvoltarea competențelor și creșterea nivelului de informare a lucrătorilor comunitari
pentru aplicarea pachetului minim de servicii;
- identificarea copiilor și familiilor vulnerabile de la nivelul comunităților acoperite de
proiect prin utilizarea aplicației AURORA (au fost identificați 17.675 copii vulnerabili și 153 de
femei cu vulnerabilități; din 46.229 gospodării înregistrate 9.788 au fost declarate vulnerabile)
și includerea acestora într-un mecanism de furnizare de servicii integrate;
- îmbunătățirea situației copiilor și femeilor vulnerabile identificate prin furnizarea de
servicii și implementarea de micro-granturi la nivel comunitar (întâlniri cu părinții, organizarea
de excursii tematice și grupuri de sprijin, sesiuni de informare, activități ludice cu copiii, acces
la servicii specializate – 35 de microgranturi, 2.310 copii implicați și 769 părinți);
- metodologie de lucru integrată folosită de lucrătorii din teren;
- diminuarea riscului separării copiilor de familie și a instituționalizării;
- reducerea violenței împotriva copilului;
- creșterea participării școlare și a ratelor de completare a învățământului obligatoriu;
- scăderea resurselor consumate de serviciile specializate în urma reducerii prin
prevenirea numărului de cazuri;
- reducerea stigmei și discriminării la adresa comunităților rome;
- creșterea cunoștințelor și a comportamentelor fără risc în rândul adolescenților;
- creșterea capacității instituționale pentru APL-urile incluse în proiect;
- legislație, norme, metodologii dezvoltate și promovate pentru a fi adaptate la nivel
național;
- progrese la nivel județean și național (reconfirmarea angajamentului noilor aleși locali
și a noilor directori de școală, includerea serviciilor comunitare integrate în conceptele
promovate la nivel național inclusiv pachetul anti-sărăcie, includerea elementelor dezvoltate
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de EIC în pachetul de măsuri din planul pentru desegregare școlară, demararea unui proiect
de transpunere a PMS într-un cadru legislativ);
- materiale dezvoltate (broșură PMS și EIC, documentar PMS, povești de interes
uman care ilustrează intervențiile MPS și QIE, materiale video, afișe).
9. Proiect „Prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii
abandonați” implementat în parteneriat cu Fundația SERA România având ca scop
prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii abandonați și un buget total în
valoare de 28.000 euro.
Perioada de implementare: 1 noiembrie 2016-05.05.2018.
Obiective: organizareași funcționarea în subordinea D.G.A.S.P.C. a echipei mobile de
prevenire a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite, educație contraceptivă și planning
familial, scăderea incidenței sarcinii nedorite în rândul adolescentelor, reducerea numărului
de copii abandonați/instituționalizați, reintegrarea socială, familial, școlară și profesională a
femeilor care intră în categoria beneficiarilor direcți ai proiectului, creșterea gradului de
implicare a comunității locale și a celorlalte instituții ale statului.
Beneficiari: femeile care se află în situația de a-și abandona copilul și care solicită
ajutorul D.G.A.S.P.C. sau altor instituții, femeile care au abandonat unul sau mai mulți copii
sau care au fost în situația de a cere sprijinul Comisiei pentru protecția copilului,
adolescentele active sexual aflate în sistemul de protecție al D.G.A.S.P.C. și cele din
comunitate, cazurile semnalate de SPAS-uri, unitățile sanitare, cabinetele medicale
individuale, femeile care se adresează în mod direct echipei mobile de prevenire a
abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite și pentru care în urma investigațiilor se constată
necesară intervenția.
Aria de acoperire: mediul rural din județul Bacău.
Activități și rezultate în anul 2016:
- Recrutarea personalului și constituirea echipei multidisciplinare: activitatea s-a
desfășurat în luna noiembrie și au fost recrutați 2 specialiști, 1 asistent social și 1 asistent
medical.
- Identificarea și dezvoltarea parteneriatelor cu organismele publice și private care pot
interveni în derularea proiectului: în perioada raportată au fost încheiate 35 de acorduri de
parteneriat (D.S.P., I.S.J., 16 primării, 17 instituții de învățământ), au fost realizate 3 vizite la
cabinetele de planificare familială și contracepție (Spitalul Județean de Urgență Bacău,
Spitalul Orășenesc Comănești, Spitalul Municipal Moinești);
- Identificarea și evaluarea grupului țintă - până în prezent s-au identificat 78 de
persoane în urma sesizărilor din partea instituțiilor. S-au desfășurat activități de informare a
instituțiilor, 85 de primării din mediul rural au fost informate cu privire la implementarea
proiectului, solicitarea sprijinului și implementarea grupului țintă și s-a organizat o conferință
de presă pentru deschiderea proiectului.
- Derularea programelor specifice de acțiune și intervenție de către echipa
multidisciplinară- 5 persoane au fost consiliate, 3 persoane beneficiază de de o metodă de
contracepție, 1 consiliere de grup;
- Monitorizarea proiectului: se realizează pe toată perioada proiectului;
- Mediatizarea proiectului: 58 de instituții au primit materiale informative (42 de afișe și
63 de pliante); conferință de lansare a proiectului în 25.11.2016
4.4.4 Proiecte depuse pentru a primi finanțare
1. Proiect ”Educație adaptată – o șansă pentru fiecare”
Proiectul se depune în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Cod apel
POCU/74/6/18/18 , Operațiune compozită –OS.6.2, OS. 6.3, OS. 6.4, OS. 6.6.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:
Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului la o
educație de calitate pentru 487 de copii dezavantajați socio-economic, dintre care 352 de
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copii cu cerințe educaționale speciale din invățămantul preșcolar, școlar primar și secundar
din cadrul Școlii Speciale Maria Montessori, a Centrului pentru Educatie Incluzivă nr. 1 Bacău
și a Școlii Octavian Voicu din Municipiul Bacău prin realizarea unei abordari integrate a
masurilor de prevenire și intervenție ce vor viza atât optimizarea ofertei educaționale prin
îmbunătățirea programelor și dotărilor educaționale, sprijinirea elevilor preșcolari și scolari să
depășească dificultățile sociale, cognitive și emotionale cu care se confruntă precum și prin
stimularea politicilor educaționale și a moblizării comunității în susținerea procesului de
asigurare a accesului egal la educație, desegregare și asigurarea unei educații incluzive și de
acces la educație pentru toți copii și în special a celor cu CES.
Grupul țintă este reprezentat de 487 copii, dintre care 126 preșcolari și 361 școlari
(ISCED 0, 1, 2, 3) care sunt înscriși în Școala Specială Maria Montessori, Centrul Școlar de
Educație Incluzivă nr. 1 (CSEI) și Școala Gimnazială Octavian Voicu, copii aflați în risc
educațional care provin din grupuri vulnerabile reprezentate de copii cu CES (352) din care
41 de copii preșcolari și 311 copii școlari, iar 135 de copii care provin din medii defavorizate
social economic respectiv copii care provin din mediul rural, copii de etnie romă.
Aplicant: Școala Specială „Maria Montessori”, Bacău
Parteneri: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, Centrul
Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Școala Gimnazială Octavian Voicu, Consiliul Județean
Bacău, Centrul Roman pentru Educatie si Dezvoltare Umana.
Rolul D.G.A.S.P.C. Bacău în acest proiect: amenajarea și asigurarea sustenabilității a
5 ateliere în care se urmărește formarea de abilități și deprinderi pre-profesionale și pentru
viața independentă, pentru copiii și tinerii cu dizabilități care provin din comunitate și diferite
institutii de pe raza judetului Bacau. Atelierele vor fi amenjate în clădirea actualului Centru
Rezidenția H.Coandă Bacău.
Buget alocat: D.G.A.S.P.C. Bacău: 534.060 lei(120.000 euro), din care pentru anul
2017 aprox. 273.000 lei.
Durata proiectului: 36 de luni, începând din anul 2017.
4.5. Colaborări și parteneriate
Colaborarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău cu
autorități publice locale, instituții publice și ONG–uri a avut ca scop susținerea și dezvoltarea
activitatii în domeniul asistenței sociale.
Astfel, au fost încheiate convenţii, protocoale şi/sau acte adiţionale după cum
urmează:
 93 acte adiţionale la contractele de asociere privind finanţarea activităţii de
protecţie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap încheiate cu consiliile locale de pe raza
judeţului Bacău, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 21120/03.03.2016
 97 protocoale de colaborare și acorduri de parteneriat și asociere;
 2 contracte de sponsorizare;
 70 contracte de voluntariat încheiate cu persoane fizice;
Colaborarea cu autoritățile publice locale
Pe parcursul anului 2016 au fost organizate 20 întâlniri cu Autoritățile Publice Locale
de la nivelul județului Bacău la care au participat un număr de x specialiști în domeniul
asistenței sociale (274 din cadrul APL și 72 din cadrul D.G.A.S.P.C.). Pentru derularea
acestor întâlniri județul Bacău a fost împărțit în 5 zone, s-a stabilit un set de teme și un
calendar al întâlnirilor astfel încât fiecare profesionist din APL-uri să participe la fiecare temă
propusă.
Aceste întâlniri s-au derulat în scopul întăririi relației de colaborare dintre profesioniștii
din cadrul autorităților publice locale și profesioniștii D.G.A.S.P.C. Bacău, facilitarea
schimbului de experiență și bune practici în domeniul serviciilor sociale.
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Tematica abordată a vizat teme ca: metode de prevenire a separării copilului de
familia naturală; identificarea și evaluarea alternativelor locale; proceduri de lucru privind
instituirea măsurii de protecție specială; Legea asistenței sociale – 292/2011; implicarea
autorităților publice locale în problematica persoanelor adulte cu handicap și a vârstnicilor;
rolul APL-urilor în clarificarea situației juridice a copiilor în instanțele de judecată;
metodologie de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și
protecția copilului și serviciile publice de asistență socială; evaluarea complexă a copilului cu
dizabilități – proceduri de lucru, roluri și responsabilități, monitorizarea planului de
recuperare; creșterea gradului de informare și conștientizare a populației în ansamblu și a
grupurilor de risc privind implicațiile traficului; creșterea conștientizării actorilor locali din
județul Bacău cu privire la existența cazurilor de copii implicate în munci agricole
periculoase; creșterea gradului de informare și conștientizare a problematicii delincvenței
juvenile; proceduri de lucru și criterii de admitere în Centrul de Primire în Regim de Urgență;
informarea APL cu privire la măsurile specifice privind violența domestică conform Legii
217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie; evaluarea relației APL –
D.G.A.S.P.C. Bacău.

Întâlnirile de lucru derulate pe parcursul anului 2016 s-au finalizat cu elaborarea unui
studiu privind evaluarea relației de colaborare dintre D.G.A.S.P.C. și Autoritățile Publice
Locale sub aspectul activității de asistență socială. Studiul a constat în aplicarea de
chestionare profesioniștilor (asistenți sociali/referenți) din cadrul APL-urilor/UAT-urilor de la
nivelul județului Bacău în scopul îmbunătățirii continue a activității și asigurării unei colaborări
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inter-instituționale eficiente. Pentru obținerea informațiilor s-a recurs la chestionar, iar tehnica
de cercetare folosită pentru completarea chestionarului a fost ancheta directă, față în față,
realizată prin intervievarea specialiștilor din cadrul Autorităților publice locale, volumul
eșantionului fiind de 93 de subiecți. În cadrul întâlnirilor de lucru au fost aplicate 74 de
chestionare.
Concluziile studiului au evidențiat ca prim factor de succes în relația de colaborare
dintre D.G.A.S.P.C. și autoritățile publice locale comunicarea de calitate, profesionalismul şi
capacitatea de organizare în activități specifice domeniului social, cu roluri bine definite şi
asumate, cu acţiuni concrete planificate.
4.6 Managementul comunicării organizaționale
În perioada ianuarie - decembrie 2016, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului a înregistrat un numar foarte mare de solicitări telefonice, aproximativ
peste 21.200 apeluri cu privire la date de interes general, semnalări situaţii de risc atât pentru
copii cât şi pentru persoane adulte, informaţii privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ale
asistenţilor maternali profesionişti, legi sau alte acte normative care reglementează unele
aspecte de interes atât pentru partea de protecţie a copilului cât şi a persoanei adulte,
informaţii legate de programul de lucru etc. Majoritatea acestora s-au soluţionat pe loc,
răspunzând direct întrebărilor formulate, iar pentru solicitările cu un grad de complexitate
ridicat, persoanele respective au fost îndrumate să se înscrie în audienţă la conducerea
D.G.A.S.P.C..
Audienţele programate au avut loc cu o frecvenţă de aproximativ 5 cazuri/zi audienţă
/director/săptamană (menţionăm că multe întrevederi nu au avut loc în zilele de audienţă,
persoanele aflate în situaţii de nevoie socială fiind primite de către conducerea D.G.A.S.P.C.
indiferent de ziua sau ora din săptămână la care s-au prezentat). Astfel, în intervalul ianuariedecembrie 2016 au solicitat audienţe la conducerea D.G.A.S.P.C. aproximativ 2.464 de
persoane atât din mediul rural cât şi urban.
S-a continuat proiectul de registratură electronică, registrul electronic reprezentând
oglinda întregii activităţi a D.G.A.S.P.C. Bacău. În perioada ianuarie-decembrie 2016 au fost
inregistrate 117.006 documente, dintre acestea 32.600 documente reprezentând documente
de intrare în instituţie, înregistrate şi direcţionate în mod direct conducerii instituţiei pentru a
primi rezoluţie de soluţionare şi, ulterior, repartizate structurilor competente. Tot în anul 2016
a fost generat registrul electronic pentru înregistrarea ordinelor de deplasare.
În cifre, relația D.G.A.S.P.C. Bacău cu mediul extern (instituții,organizații și beneficiari)
s-a concretizat astfel:
 Aproximativ 20.250 informaţii de interes public solicitate telefonic/verbal;

93 articole publicate;

2 intervenţii pe posturi radio;

29 comunicate de presă transmise;

14 petiţii cărora le-a fost formulat răspuns potrivit Ordinului nr. 27/2002;
 2.464 audiențe acordate
 117.006 documente înregistrate în registrul electronic dintre acestea 32.600
reprezentând documente de intrare.
Evenimente și vizite de lucru
 Vizita directorului general în Ucraina derulată în perioada 1 – 4 martie 2016.
În perioada 1-4 martie 2016, Directorul General al D.G.A.S.P.C. Bacău, domnul Sorin
Brașoveanu, invitat de Administrația Prezidențială a Ucrainei, a participat la un atelier de
lucru pe tema dezinstituționalizării copilului.
Contextul în care a avut loc această vizită este datorat faptului că în Ucraina, din anul
2015, la solicitarea președintelui acestui stat, a fost creat un grup de lucru pe problema
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dezinstituționalizării copilului ținând cont de faptul că, în prezent, se află instituționalizați
peste 120000 de copii. Grupul de lucru creat va înainta propuneri legislative care vor oferi un
cadru comprehensiv în reforma sistemului de protecție a copilului.
În cadrul acestor întâlniri, a fost prezentată experința județului Bacău ca model de
bună practică în domeniul dezinstituționalizării copilului, dezbateri pe tema
reformei sistemului de protecție a copilului (etapele și actiunile de coordonare), primii pași în
reforma sistemului de protecție a copilului, necesitatea înființării unor grupuri de lucru, în
etapele următoarele, la nivelul serviciilor sociale și educaționale din Ucraina.
Pentru instituția noastră și pentru județul Bacău, această invitație este extrem de
onorantă și vine să aducă un plus de recunoaștere eforturilor depuse în peste 20 de ani de
muncă asiduă și de experiență acumulată, în care D.G.A.S.P.C. Bacău a făcut mereu
pionierat în domeniul protecției copilului.

 Vizita din Republica Moldova la Bacău
În data de 28.03.2016 D.G.A.S.P.C. a fost gazda unei delegații reprezentată de
specialiști din Republica Moldova și Fundația Terre des Homes-filiala Republica Moldova,
scopul fiind schimbul de experiență și valorificarea bunelor practici existente la nivelul
județului Bacău. Întâlnirea s-a derulat în scopul prevenirii delincvenței juvenile și lucrul cu
copiii care au săvârșit fapte penale, precum și dezvoltarea relațiilor de colaborare între
instituțiile de profil și organizații nonguvernamentale care pot sprijini activitățile copiilor aflați
în conflict cu legea.
 Vizita Ministrului Fondurilor Europene în cadrul proiectului ” Incluziune socială prin
furnizarea de servicii integrate la nivelul județului Bacău”
În data de 8 martie 2016 o delegatie formată din Carmen Aura Răducu – Ministru al
Fondurilor Europene, Tove Bruvik Westberg Ambasador al Regatului Norvegiei în România,
precum și Sandie Blanchet, reprezentant UNICEF în România, s-a aflat în județul Bacău
într-o vizită de lucru în cadrul proiectului ”Incluziune socială prin furnizarea de servicii
integrate la nivelul județului Bacău”.
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Principalele teme abordate au vizat: rolul pachetului minim de servicii și al intervențiilor
dezvoltate în cadrul modelului pentru adresarea în mod integrat a provocărilor din sfera
asistenței sociale, educației și zonei de sănătate publică; importanța cooperării inter
sectoriale la nivel local, precum și a colaborării cu instituțiile județene; Cooperarea inter
sectorială la nivel județean; sustenabilitatea și replicarea modelului: oportunitatea utilizării
fondurilor europene pentru replicarea pachetului minim de servicii.

 Vizita reprezentanților Biroului Regional UNICEF pentru Europa Centrală și de Est
și Comunitatea Statelor Independente la Bacău -31 august 2016
O delegație condusă de Viorica Pop și Bobala Koo, reprezentanții Biroului Regional
UNICEF România, însoțită de Amirhossein Yarparvar și Basil Rodriquez, reprezentanții
Biroului Regional pentru Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente au
participat în data de 31 august 2016 la întâlnirea de lucru derulată în cadrul Proiectului ”
Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul județului Bacău”.
Obiectivul acestei întâlniri l-a constituit familiarizarea reprezentanților Biroului Regional
pentru Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente cu modelul de
servicii integrate la nivelul comunității dezvoltat în parteneriat cu UNICEF și instituțiile
județene cu responsabilități în domeniul protecției sociale, sănătății și educației.
La eveniment au participat președintele Consiliului Județean Bacău Sorin Brașoveanu,
reprezentanți ai D.G.A.S.P.C. Bacău, ai Direcției de sănătate Publică, Centrului Județean de
Resurse și Asistență Educațională, Colegiului Medicilor, Ordinului Asistenților Medicali –
Filiala Bacău.
Pe agenda de lucru s-a aflat vizita în comuna Blăgești și o întâlnire la Consiliul
Județean Bacău cu reprezentanții instituțiilor partenere în acest proiect.

 Vizită de lucru în județul Bacău a unei delegații de experți în domeniul protecției
copilului din Ucraina
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În perioada 21 – 22 septembrie 2016 o delegație constituită din experți în domeniul
protecției copilului din Ucraina au efectuat o vizită de lucru în județul Bacău. Principalul scop
al vizitei l-a reprezentat furnizarea informațiilor necesare în procesul de reformă a sistemului
de protecție a copilului, pasii ce trebuie urmați în vederea dezinstituționalizării copilului ,
provocările și oportunitățile întâmpinate, lecțiile învățate și soluțiile implementate de echipa
de specialiști a județului Bacău. Programul vizitei a inclus întâlniri cu reprezentanții Consiliului
Județean Bacău, ai instituțiilor publice și profesioniștii din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău,
precum și vizitarea unor servicii sociale create în procesul de reformă a sistemului de
protecție a copilului.
Delegația din Ucraina a fost reprezentată de Mykola Kuleba – Avocatul copilului din
partea Instituției Prezidențiale, Olena Remen – Director al Unității de Sprijin Executiv pentru
Avocatul Copilului, Ruslan Kolbasa Director Departament Protecția Drepturilor Copilului și
Probleme de Adopție, Symonenko Tatiana - Șef Departament Educație pentru copiii cu nevoi
speciale – Ministerul Educației, Romanova Natalia – Director adjunct al Administrației de Stat
– Regiunea Cernygov și Mariana Ianachevici – Președinte Coaliția Childpact. La această
vizită de lucru a participat și dl. Eduard Petrescu, reprezentantul UNICEF România.

 Participare la Conferința Internațională “Experiențe naționale și Regionale de
reformare a sistemului rezidențial pentru copiii 0 – 3 ani” în Republica Moldova – Chișinău,
20 octombrie 2016
La această Conferință, unde D.G.A.S.P.C. Bacău a fost reprezentată de dl director
Sorin Bîrlădeanu, au participat reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale,
organizații internaționale și circa 80 de specialiști din domeniul sănătății, protecției sociale și
educației. În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele reformei instituțiilor pentru copiii
de vârstă fragedă și pașii pe care urmează să-i întreprindă autoritățile din Republica Moldova
pentru a asigura protecția și accesul copiilor de până la trei ani la un mediu familial.
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 Vizita de lucru a Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice, 1 iulie 2016
Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Dragoș Pîslaru,
președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, Gabriela Coman,
împreună cu reprezentanții UNICEF în România au vizitat, vineri, 1 iulie, comunitățile Lipova
și Colonești din județul Bacău, pentru a vedea modul în care este implementat modelul de
Pachet Minim de Servicii pentru copii și familiile lor și dacă serviciile de acest fel pot fi extinse
la nivel național.

Alături de cei doi oficiali au mai fost prezenți președintele Consiliului Județean Bacău,
Sorin Brașoveanu, reprezentanți ai Cancelariei Primului Ministru, ai Ministerului Educației,
Ministerului Sănătății și ai Ministerului Fondurilor Europene.
Prezenți la evenimentul de la Bacău, reprezentanții autorităților publice centrale și
județene au discutat cu autoritățile locale, cu profesioniștii, dar și cu mai multe familii despre
felul în care Pachetul Minim de Servicii a adus îmbunătățiri evidente vieții copiilor vulnerabili.
 Vizita reprezentanților Biroului Regional UNICEF pentru Europa Centrală și de Est
și Comunitatea Statelor Independente la Bacău -11 octombrie 2016
Implementarea în Bacău a modelului furnizării serviciilor integrate la nivelul comunității
a generat un interes crescut atât la nivel național cât și în interiorul organizației UNICEF,
motiv pentru care în interval de numai o lună de zile o nouă delegație a Reprezentanților
Biroului Regional pentru Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente
(ECE/CIS) s-a aflat în vizită de lucru la Bacău, marți, 11 octombrie 2016. Scopul vizitei a fost,
familiarizarea reprezentanților Biroului Regional cu modelul de servicii integrate la nivelul
comunității, dezvoltat în parteneriat de UNICEF. Delegația a fost formată de Joannne
Bosworth – specialist regional în domeniul politicilor sociale, Maha Muna – specialist în
domeniul egalității de gen, Ilaria Favero – specialist regional adolescenți, Voica Pop –
specialist protecția copilului UNICEF România, Eugenia Aplozan- specialist adolescenți
UNICEF România și Cristina Badea –ofiter parteneriate locale UNICEF România.
Programul vizitei a inclus, o întâlnire cu Președintele Consiliului Județean Bacău,
continuând cu întâlnirea de la D.G.A.S.P.C. Bacău cu cu participarea reprezentanților
instituțiilor publice, D.S.P., C.J.R.A.E., I.S.J., A.J.P.I.S., D.G.A.S.P.C. Bacău, coordonatorilor
județeni din proiectul „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul
comunității”, vizită la Centrul de Resurse pentru Adolescenți din cadrul Direcției de Asistență
Socială Bacău și în comuna Bogdănești, comunitate în cadrul Proiectului ”Incluziune socială
prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității”.
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 Seminarul regional cu tema „Prevenirea separării copilului de familie în contextul
procesului de reformă și a oportunităților de finanțare prin fonduri structurale” , 22-23
noiembrie 2016
În perioada 22-23 noiembrie 2016, la Bacău s-a desfășurat Seminarul regional cu
tema „Prevenirea separării copilului de familie în contextul procesului de reformă și a
oportunităților de finanțare prin fonduri structurale”.
Seminarul, organizat de Fundația Hope and Homes for Children în parteneriat cu
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, a reunit reprezentanți ai
D.G.A.S.P.C.-urilor și ai Unităților Administrativ Teritoriale (primari, secretari, asistenți sociali)
din județele Bacău, Botoșani, Neamț, Iași, Suceava și Vaslui și a accentuat importanța
strategică a prevenirii separării copilului de familie în contextul procesului de reformă a
sistemului de protecție a copilului și parcurgerea etapelor managementul de caz în furnizarea
serviciilor sociale de prevenire.
Lucrările seminarului s-au derulat pe parcursul a două zile, pe agendă de lucru a
primei zile aflându-se atât prezentări teoretice pe tema prevenirii separării copilului de familie
și oportunitățile de finanțare prin fonduri structurale cât și activități practice ce au vizat
elaborare unei schițe de proiect comunitar cu scop de prevenire. În cea de-a doua zi, lucrările
seminarului s-au adresat în special asistenților sociali/referenților din cadrul SPAS-urilor de
la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul Bacău și au continuat cu două ateliere
care au avut ca scop elaborarea unor proiecte de intervenție pentru cazuri cu specifice de
prevenire a separării de familie prin parcurgerea etapelor managementului de caz(
identificarea gradului de risc si a factorilor de risc, stabilirea obiectivelor specifice,
identificarea resurselor, planificarea intervențiilor, stabilirea echipei de intervenție, estimarea
bugetului etc.). La aceste ateliere au participat 10 asistenți sociali din comunitățile:
Dărmănești, Letea Veche, Bacău, Gîrleni, Parincea, Blăgești, Hemeiuș, Filipești, Sascut,
Sănduleni.
Activitățile celor două zile au demonstrat valoarea adăugată a colaborării instituționale
dintre D.G.A.S.P.C., primării și ONG-uri în dezvoltarea serviciilor destinate prevenirii separării
copilului de familie și realizării reformei sistemului de protecție a copilului.
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6. Concluzii
În cifre, activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în anul
2016 înseamnă:
 Aproximativ 24.512 beneficiari ai serviciilor sociale și activităților D.G.A.S.P.C.
Bacău din care:
 550 copii/tineri beneficiari ai serviciilor rezidențiale;
 1.371 copii/tineri beneficiari ai serviciilor specializate de tip familial;
 Aproximativ 2760 copii și familiile acestora beneficiari de servicii de sprijin în ceea
ce privește prevenirea situațiilor de risc prin îmbunătățirea condițiilor de locuire și
responsabilizarea părinților;
 519 copii cu dizabilități beneficiari ai serviciilor de recuperare furnizate de
D.G.A.S.P.C. ;
 918 persoane adulte cu dizabilități și vârstnici beneficiari în servicii rezidențiale;
 6.262 persoane pentru care s-au eliberat certificate de încadrare în grad de
handicap (adulți), din care 2.529 cazuri noi;
 18.394 persoane cu handicap neinstituționalizate beneficiare de drepturi financiare
și facilități acordate conform legii;
 44 deschideri procedură de adopție;
 24 adopții finalizate;
 19 încredințări în vederea adopției;
 43 copii dezinstituționalizați prin adopție;
 186 copii/tineri care au părăsit sistemul de protecție specială, din care: 64 copii
reintegrați în familie;
 2 proiecte implementate în calitate de solicitant;
 9 proiecte implementate în calitate de partener ;
 1.080 salariați ai D.G.A.S.P.C participanți la activități de formare profesională
 2.464 audiențe acordate
 117.006 documente înregistrate în registrul electronic, soluționate la nivelul
serviciilor de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacau
 aprox. 21.200 informaţii de interes public solicitate telefonic/verbal preluate și
soluționate
Priorități pentru anul 2017
Pentru anul 2017, prioritățile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bacău privind protecția drepturilor copilului și a persoanelor adulte aflate în
dificultate sunt:
- dezvoltarea unui sistem de servicii sociale care să integreaze educația, sănătatea si
asistența socială în forma pachetului minim de servicii asigurat de autoritățile locale din
comune, orașe și municipii fiecărei persoane vulnerabile (copil, tânăr sau adult) și familiei
acestuia;
- întărirea capacității comunităților astfel încât să devină capabile să gestioneze
problemele sociale la nivel local, să acorde atenție specială identificării timpurii şi prevenirii
situaţiilor de risc în rândul copiilor la nivelul familiei, să furnizeze și să dezvolte servicii
sociale bazate pe comunitate;
- continuarea procesului de reformă instituțională a serviciilor sociale destinate
persoanelor cu dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C. prin trecerea de la îngrijirea
instituționalizată la îngrijirea la nivelul comunității;
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III. Instituţii subordonate Consiliului Judeţean Bacău
1. Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău
Strategia managerială la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău s-a structurat în
anul şcolar 2015 – 2016 pe derularea programelor de învățământ în domeniul educației
permanente.
Am, urmărit păstrarea prin programele de şcolarizare a specificului zonal și a
cerinţelor populaţiei pe care o deservim, stimularea creativităţii și talentului.
Pentru a permite unui număr cât mai mare de cursanți să frecventeze şcoala noastră,
sub genericul “ O şcoală pentru timpul dumneavoastră liber”, “Arta ca terapie” am decis să
organizăm cursuri pe toată durata saptămânii, mai ales că sunt şi navetişti care nu pot veni
decât sâmbăta sau duminica. Astfel, am reuşit să păstrăm o cifră de şcolarizare onorabilă(
aprox.200 elevi).
Disciplinele artistice existente în anul 2016 sunt în funcţie de numărul de elevi şi de
cererea publicului: (canto , muzică uşoară, muzică populară), pian, orgă, chitară, instrumente
de suflat, instrumente populare, dans popular, actorie, pictură, grafică, iconografie, design
vestimentar.
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău funcţionează cu un număr de 9 profesori cu
1 normă , 2 profesori cu ¾ normă și 7 profesori cu ½ normă.
În luna ianuarie 2016, s-au organizat întruniri atât în şcoli, cât şi în instituţii, pentru a
dialoga pentru beneficiile artei în scop terapeutic şi de a găsi noi talente din rândul elevilor
cât şi în rândul oamenilor maturi (Şcoala generală „Alexandru Ioan Cuza”, Şcoala „Mihai
Sadoveanu” Bacău, Şcoala generală „ A.Piru” Mărgineni, Liceul „Vasile Alecsandri” Bacău,
Liceul „ George Apostu” Bacău si Grădiniţa „Crai Nou” Bacău, Grădiniţa nr.29.
În calitate de director/manager al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău, am făcut
parte din comisia de evaluare la Salonul Naţional “Primăvara Artei Naive “– editia XXII-a, în
data de 31 martie 2016, în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău, elevi scolii au obținut premii importante.
29 mai 2016 - “Bobocel de la Bacău” – ediţia a XIII-a - preşedinte juriu.
1 iunie 2016 – Spectacol şi concurs desen pe asfalt “De ziua ta copile drag”, în
colaborare cu Observatorul Astonomic” Victor Anestin”.
24 iunie 2016 – Spectacol de sfârşit de an scolar – clasa externă Brusturoasa, prof.
Rosu Gheorghe.
29 iunie 2016 - Tabăra de pictură, grafică şi sculptură Suceava – Bucovina.
2 august 2016 a fost editată revista “Armonii in timp” nr.1.
24 – 25 septembrie 2016 – Festivalul “Armonii in timp” – concurs judeţean de muzică
uşoară şi muzică populară care s-a desfășurat la sala Ateneu, Filarmonica “Mihail Jora”
Bacau.
10 octombrie 2016 au participat elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău, clasa
canto popular, prof. Maria Şalaru.
11 octombrie 2016 a avut loc Şedinţa Consiliului de Administraţie şi a salariaţiilor din
cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău.
12 octombrie 2016 – expoziție de pictură naivă “Salonul de toamnă al picturii naive” –
ediția I, participă elevi si profesori din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău, sala
“Nicu Enea”- Sif Moldova Bacău.
1 decembrie 2016 sărbatorit cu Cenaclul “Lira21” la salonul “Atelier” Bacău.
15 decembrie – Expoziţie de pictură, grafică Iaşi – Muzeul “Mihail Kogălniceanu”.
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17 – 18 decembrie 2016 – anunţ în cotidianul “Deşteptarea şi Monitorul Oficial privind
concurs pentru ocuparea posturilor vacante, în cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Bacău.
22 decembrie 2016 – Festivalul Artelor “Armonii în timp” – concurs judeţean de
pictură, grafică şi sculptură – editia a II-a 2016 şi Concert de colinde care a avut loc in sala
“Ion Maric” – Sif. Moldova Bacau.
22 decembrie –decernarea premiilor la Concursul Judeţean de pictură, grafică şi
sculptură “Armonii în timp” – clasa externă Dărmăneşti Bacău, clasa externă Brusturoasa.
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău este o instituţie cu profil de învăţământ
artistic şi de însuşirea meşteşugurilor tradiţionale, care organizează cursuri de lungă şi scurtă
durată pentru toate categoriile de vârstă.
Serbare Iunie 2016
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Armonii în timp – festivalul artelor

Playing for learning
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2. Ansamblul Folcloric “Busuiocul”
Ansamblul Folcloric “BUSUIOCUL” este o instituție publică de cultură, care
promovează cultura tradițională prin realizarea de spectacole și creația populară
contemporană, națională și locală prin organizarea activităților lucrative în domeniul
artizanatului și alte domenii specifice creației populare. De asemenea asigură asistență de
specialitate formațiilor școlare, studențești și așezămintelor culturale din județ.
Ansamblul folcloric „Busuiocul”, în contextul instituţiilor publice de spectacole şi
concerte, este o instituţie de repertoriu în sensul că are un colectiv artistic permanent, îşi
desfăşoară activitatea pe stagiuni, dispune de un portofoliu de spectacole la care se adaugă,
în fiecare stagiune, cel puţin două spectacole noi etc.
Ansamblul Folcloric “Busuiocul” are sediul in Bacău, strada Trotuș, nr.6A, locul unde
își desfășoară cea mai mare parte din activitate. Aici se pregătesc spectacolele sub toate
aspectele: repetiții, pregătire scenarii, coregrafie, pregătire costume pentru prezentarea la
spectacole etc.
Prezentarea, pe scurt a modului de realizare a principalelor obiective ale instituției
propuse pentru anul 2016:
1) Realizarea de spectacole muzical-coregrafice, concerte şi recitaluri, cu noi
repertorii, asumate pe criterii de autenticitate şi valoare.
Ca în fiecare an, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a programat şi susţinut un număr
impresionant de spectacole, concerte şi recitaluri, promovând cântece, jocuri populare şi
obiceiuri tradiţionale, autentice şi valoroase, reprezentative pentru zonele etnofolclorice
băcăuane. O seamă de reprezentaţii au avut loc cu prilejul unor manifestări desfăşurate sub
generice, precum: „Zilele comunei”, „Zilele oraşului” ori „Ziua recoltei”, „Hramul Satului”,
„Hramul Bisericii”, în diverse localităţi din județ și din țară.
2) Organizarea şi susţinerea proiectelor culturale: Festivalul Naţional de Folclor „Ion
Drăgoi”, Manifestarea „Sântilia de la Poiana Sarată”, „Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă”;
În perioada 28 - 29 iunie, la Bacău, s-a desfăşurat cea de a XXIII - a ediţie a
Festivalului Naţional de Folclor „Ion Drăgoi”, în organizarea căruia, și de aceasta dată,
Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a avut ca partener Societatea Română de Televiziune
Bucureşti. Ca şi la ediţiile anterioare, băcăuanii au putut să se bucure de prezenţa unor
renumite formaţii muzicale, a unor solişti vocali şi instrumentişti de notorietate din principalele
zone etnofolclorice ale României şi Republicii Moldova. Alături de interpreţi consacraţi, o
seamă de tineri, îndrăgostiţi de melosul popular, au avut şansa să-şi etaleze talentul într-un
cadru rezervat acestora. De menţionat că înregistrările spectacolelor din Festival au fost
difuzate apoi în șapte emisiuni TV.
Sântilia de la Poiana Sarată - acest proiect cultural desfășurat și în acest an, a
demonstrat, o dată în plus, că parteneriatul dintre Ansamblul Folcloric „Busuiocul” şi Căminul
cultural Oituz (întreţinut de primăria din localitate), poate asigura evenimente cultural-artistice
remarcabile. „Sântilia” a propus, în perioada 15 august - 8 noiembrie, un program bogat şi
divers în cadrul căruia spectacolele artistice s-au împletit cu manifestările cultural-educative
şi cu manifestările omagiale.
Ajunsă la cea de-a 51-a ediție, manifestarea „Alaiul Datinilor și obiceiurilor de iarnă” sa derulat în inima orașului Bacău, in ziua de duminică, 27 decembrie 2016. La actuala ediţie
au participat formaţii de jocuri cu măşti din localităţi băcăuane dar și din țară, numărul
spectatorilor fiind foarte mare, în ciuda faptului că în prima parte a zilei a plouat torențial,
aceasta demonstrând încă o dată faptul că evenimentul este așteptat de foartte mulți dintre
spectatorii din municipiu și nu numai.
Ca un preambul al acestei manifestări şi în întâmpinarea Sfintelor Sărbători de
Crăciun, Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, a organizat, în ziua de 20 decembrie 2016, în Sala
Teatrului de Vară „Radu Beligan” din Bacău, spectacolul de colinde „O, ce veste minunată!”,
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în a cărui program au fost cuprinse colinde religioase, vestitoare ale Naşterii Domnului,
precum şi colinde laice, în conţinutul cărora putem încă descoperi teme şi simboluri de
mitologie românească.
3) Participarea la importante manifestări de amploare interjudeţeană, naţională şi
internaţională;
În anul 2016, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a răspuns invitaţiei de a participa la o
seamă de manifestări interjudeţene, bucurându-se de entuziaste aprecieri din partea
specialiştilor şi publicului. Astfel, menţionăm prezenţa sa la Festivalul Interjudeţean Festivalul
de Datini și Obiceiuri” din Focșani - Vrancea (17 decembrie 2016).
4) Dezvoltarea activităţilor lucrative în domeniul artizanatului, în mod deosebit, a
confecţionării de costume populare;
În secţia de creaţie a institutiei, au fost realizate costume necesare personalului nostru
artistic, dar şi pentru alte formaţii din judeţ şi din ţară. Acest demers asumat de conducerea
„Busuiocului” este, deopotrivă, o modalitate oportună de a promova un meşteşug tradiţional,
precum şi o sursă pragmatică de a adăuga bugetului propriu o sursă de venituri.
5) Sprijinirea aşezămintelor de cultură, a ONG-urilor cu profil cultural din oraşele şi
satele băcăuane pentru relansarea vieţii cultural-artistice locale.
În anul 2016 au fost încheiate contracte de parteneriat cu primării/școli din oraș și din
satele învecinate, în baza cărora au fost susținute activități specifice domeniului de activitate
al instituției, partenerii cu care ansamblul „Busuiocul” a colaborat, bucurându-se de inițiere,
susținere, îndrumare și evaluare în cadrul activităților pe care le-au desfășurat.
Situația financiară
În concordanţă cu obiectivele și indicatorii de performanţă pentru anul 2016, realizarea
resurselor financiare au fost bine chibzuite, cu respectarea întocmai a prevederilor legale.
Referitor la planul de venituri proprii, în anul 2016 acesta a fost de 100 mii lei şi s-a
realizat în proporție de 80,35% respectiv 80,35 mii lei.
Veniturile proprii au fost realizate în acest an cu preponderență din realizarea de
spectacole (62,5 mii lei) și într-o mai mică parte din confecționarea de costume populare
(17,85 mii lei).
Pentru anul 2016, planul de cheltuieli prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli a fost
de 1.462 mii lei, cheltuielile efective realizate la finele anului fiind de 1.399 mii lei.
Spaţiul de lucru în care işi desfășoară activitatea ansamblul se află în Strada Trotuş
nr.6A Bacău şi este compus din: sediul administrativ cu o suprafaţă de 392 mp, unde îşi
desfăşoară activitatea compartimentele de conducere, secretariat, contabilitate precum şi
personalul din cadrul secţiilor de solişti vocali, instrumentişti şi dansatori; atelierul de creaţie
cu o suprafaţă de 157 mp, unde se realizează confecţionarea costumelor populare; atelierul
de tâmplărie în suprafaţă de 92 mp. În momentul de faţă, spaţiile în care îşi desfăşoară
activitatea personalul din cadrul ansamblului sunt corespunzătoare din punct de vedere al
condiţiilor care se impun pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii.
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3. Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” Bacău
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 asigură accesul nediscriminatoriu la
informaţie, stimulează creşterea intelectuală,
creativitatea şi dezvoltarea personală, contribuie
la educaţia şi formarea continuă a membrilor
comunităţii băcăuane. Prin garantarea dreptului
la cunoaştere, Biblioteca Judeţeană promovează
principiile democraţiei, schimbul de idei şi de
valori culturale, favorizând egalitatea de şanse şi
includerea socială. Altfel spus, se axează pe
citit, pe educaţie, pe formare, pe adaptare la
provocările curente ale vieţii şi societăţii.
Importantă este şi oportunitatea de a oferi mereu
un loc adecvat pentru informaţii, lectură, educaţie şi socializare.
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 sub forma unor programe,
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 asistenţă de specialitate oricărei persoane/organizaţii,
care doreşte să facă o cercetare în scop personal, profesional sau ştiinţific.
 Bibliotecarii instituţiei facilitează accesul atât la colecţiile proprii, cât şi la colecţiile
bibliotecilor din România, oferind resurse informaţionale prin servicii specializate, care
conduc la economie de timp şi la creşterea utilizatorului în procesul cunoaşterii.
 Bibliotecarii instituţiei promovează şi alte surse de informare, facilitând legătura cu
experţi din toate domeniile cunoaşterii.
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău este o organizaţie deschisă la
colaborare şi parteneriat, reprezintă o forţă de muncă flexibilă şi specializată, asigurând un
management de calitate, dispune de un personal care respectă şi promovează calitatea şi
valoarea.
Biblioteca Judeţeană “Costache Sturdza” Bacău deţine aproximativ 446790 unităţi de
bibliotecă – cărţi în limba română şi în limbi străine, precum şi alte documente audio-video,
partituri, albume, publicaţii periodice, şi altele. Colecţiile au caracter enciclopedic, adresânduse tuturor categoriilor socio-profesionale şi de vârstă, având o structură pluridisciplinară.
Serviciile bibliotecii asigură condiţii optime pentru studiu, documentare – cercetare sau
recreere. Fondul de publicaţii este structurat în mai multe secţii, destinat comunicării
publicului:
 Sala de lectură fond documentar şi de patrimoniu: pune la dispoziţie aproximativ
25 000 de volume, constituite în câteva colecţii valoroase;
 Sala de lectură carte;
 Sala de lectură publicaţii periodice;
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Secţia de împrumut la domiciliu pentru tineret şi adulţi, oferă, prin acces liber la raft,
cărţi din toate domeniile cunoaşterii;
 Filialele Bibliotecii Judeţene “Costache Sturdza” oferă colecţii de interes enciclopedic
şi servicii de Internet locuitorilor din trei zone diferite ale municipiului;
 Secţia pentru copii asigură micilor cititori o lectură instructivă, într-o ambianţă plăcută,
atât în sala de lectură cât şi prin împrumut la domiciliu; colecţiile sunt cu acces liber la
raft;
 Secţia de artă şi multimedia asigură accesul la numeroasele colecţii de artă,
constituite din albume, materiale audio-video, cărţi Daisy cu acces parţial liber la raft;
 Compartimentul informare bibliografică elaborează bibliografii la cerere, sinteze ale
bibliografiei locale;
 Biroul Înscrieri, referinţe şi servicii internet oferă servicii moderne utilizatorilor.
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 2016 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:
 serviciul de împrumut (la domiciliu sau cu studiu pe loc în sălile de lectură) de cărţi şi
alte documente de bibliotecă;
 servicii de utilizare la distanţă (telefonic, pagina web);
 servicii informaţionale de acces la materialele tipărite şi la sursele electronice;
 servicii biblio-informaţionale;
 servicii de consultanţă pentru utilizatori şi rezervări carte;
 servicii de animaţie culturală realizate în colaborare cu alţi factori educaţionali şi
culturali şi cu posibila implicare a utilizatorilor, voluntarilor în organizarea lor;
 servicii de informare şi cercetare bibliografică pe suport electronic, bibliografie locală,
fişiere tematice;
 servicii de promovare a imaginii bibliotecii;
 servicii de asistenţă şi îndrumare metodică în reţeaua bibliotecilor publice din judeţ;
 serviciul de împrumut interbibliotecar;
 serviciul „Calculatoare cu Internet gratuit pentru public”;
 serviciul de organizare a unor sesiuni de curs de formare a unor abilităţi IT, dar şi
organizarea de ateliere pe alte teme solicitate de comunitatea deservită.
Aceste servicii sunt adaptate la categoriile de public: copii, tineret, adulţi, persoanele
de vârsta a treia, alte grupuri comunitare.
Obiectivele generale ale anului 2016 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;
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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
dezvoltate servicii moderne, apreciate de public şi realizate cu mijloacele tehnologiei
informaţionale. Biblioteca şi-a orientat activitatea spre acele zone în care prin serviciile ei
poate aduce beneficii comunităţii. A fost urmărită individualizarea instituţiei în contextul
cultural în care evoluează, orientând-o spre servicii care nu dublează serviciile altor
organizaţii, dar sunt complementare cu acestea şi se realizează în parteneriat, adăugând
valoare rezultatelor obţinute.
Valorificarea şi gestionarea eficientă a resurselor:
Prin aceasta, biblioteca îşi realizează misiunea ei de bază şi anume aceea de a
satisface cerinţele utilizatorilor în materie de informare .
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
bibliotecii.
Astfel, în 2016 s-au completat colecţiile bibliotecii cu un număr de aproximativ 4190
unităţi de bibliotecă (cărţi, documente audio-video, periodice). Din acestea, aproximativ 3301
reprezintă documente achiziţionate cu factură din fondurile alocate, aproximativ 646
documente intrate ca donaţii, iar documente pentru fondul Depozitului Legal constituie un
număr de 492.
În 2016 biblioteca a contractat un număr de 54 abonamente de publicaţii periodice.
Colecţiile bibliotecii însumează la finele anului 2016 un număr de aproximativ 446790 de
unităţi de bibliotecă.
 Continuarea informatizării bibliotecii, a completării bazei de date în format electronic,
menţinerea accesului on-line la catalogul bibliotecii.
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 aproximativ 5347 titluri carte şi documente audio-video, titluri seriale - 113. Sau operat diverse intervenţii în relaţie cu: autorităţi 3470, subiecte 776, numere de inventar
13945 corespunzătoare unităţilor biblioteconomice prelucrate. S-a completat baza de date
electronică „Articole din publicaţii seriale”, din softul integrat de bibliotecă TinRead cu 3306
de înregistrări cu privire la articole ce fac parte din Bibliografia Judeţului Bacău. 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 calculatoare şi un număr suficient de alte echipamente multifuncţionale care
acoperă mulţumitor nevoile angajaţilor, precum şi cele ale publicului.
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Infrastructura logistică şi de comunicaţii a fost administrată corespunzător, de
asemenea softul de specialitate TinRead. S-a menţinut accesul la Internet pentru public, în
mod gratuit, la Sediul central (foto), la Secţia pentru copii şi la Filiale.



Verificarea patrimoniului bibliotecii la termenul prevăzut de lege: s-a finalizat inventarul
la Filiala Bicaz, început la finele anului 2015.
 Din evidenţele Registrelor de Inventar au fost scoase din gestiune 282 de unităţi de
bibliotecă.
 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-a reorganizat sala cu acces liber la raft pentru utilizatorii
secţiei Împrumut la domiciliu tineret-adulţi din cadrul Serviciului Comunicarea Colecţiilor. Sau efectuat reparaţii, îmbunătăţiri atât la sediul central, cât şi la filiale.
Astfel, putem afirma, că atât sediul central cât şi filialele în care biblioteca desfăşoară
activităţi pentru public oferă o ambianţă plăcută, asigură servicii şi facilităţi moderne, chiar
dacă spaţiul de care dispunem nu este adecvat cerinţelor de lectură şi informare (lipsa luminii
naturale, spaţiu impropriu desfăşurării activităţilor culturale).
 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
2015 – bibliografie; Calendarul cultural – 2017; VITRALIU - 25. BIBLIOGRAFIE 1992-2016,
cu prilejul împlinirii (în luna februarie 2017) a 25 ani de la apariţia revistei băcăuane „Vitraliu”,
periodic al Centrului Cultural „George Apostu” din Bacău. MEMORIE ŞI CUNOAŞTERE
LOCALĂ - BAZĂ DE DATE ONLINE. Continuarea proiectului ce îşi propune să promoveze
patrimoniul şi valorile culturale locale, pe website-ul bibliotecii, prin valorificarea colecţiilor
Bibliotecii Judeţene „C. Sturdza” Bacău şi al patrimoniului cultural al judeţului Bacău.
Programele şi proiectele culturale ale anului 2016 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
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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.
În anul 2016, la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” s-au organizat un număr de 132
activităţi culturale complexe, 293 expoziţii, aproximativ 36 panouri foto-documentare. 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. Colegiul Naţional Vasile Alecsandri, Colegiul Tehnic „H. Coandă”, Centrul
Educaţional Catehetic „Didascalos”, Şcoala Gimnazială „Miron Costin”, ş.a.)
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.
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 şi menţinut parteneriate cu alte tipuri de
organizaţii, cum ar fi: Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Universitatea „Vasile Alecsandri”
Bacău, Colegiul Naţional Vasile Alecsandri, Colegiul Tehnic „A. Saligny”, Şcoala Gimnazială
„General Nicolae Şova” Poduri, Şcoala Gimnazială „Miron Costin”, Colegiul „Mihai
Eminescu”, Colegiul Tehnic „H. Coandă”, Căminul pentru persoane vârstnice din Bacău,
Centrul rezidenţial destinat persoanelor vârstnice Sfânta Maria, Asociaţia Nevăzătorilor filiala
Bacău, Centrul Educaţional Catehetic „Didascalos”, Cercul Militar Bacău, Asociatia „Armata
Salvării”, Fundaţia Cartea Călătoare Focşani, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Bacău,
Grădiniţa „Crai Nou”, ş.a.
Numărul total de astfel de parteneriate şi protocoale pentru anul 2016 este de 48.
În continuare biblioteca este căutată frecvent de alţi parteneri şi numărul relaţiilor
stabilite în această formă se doreşte a fi în creştere.

Dintre programele şi proiectele bibliotecii se remarcă cele cuprinse în planul minimal
anual :
 Dăruieşte o carte, oferă o speranţă
 IT Club;
 Clubul de Ecologie „Arca lui Noe”
 Salonul Cărţii pentru Copii;
 Atelierele Bibliotecii
 Aventuri în Bibliomisteria
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Expoziţia Internaţională Ex-Libris „Plumb 100”;
Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii;
Programul de vacanţă;
Serbările iernii;
2016 - Anul Internaţional al leguminoaselor;
2016 -Anul European pentru stoparea violenţei împotriva femeilor.
Piața semințelor libere

Curs de Permacultură
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Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii

Atelierele bibliotecii – terapie prin artă: teatru de păpuși, pictură pe sticlă, mărgelit
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Semne cusute în bibliotecă

Anul internațional al leguminoaselor
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Dăruiește o carte, oferă o speranță – târgul de carte donată

Aventuri în Bibliomisteria

Serbările pomului de Crăciun
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Împreună decorăm Crăciunul

Expoziţia Internaţională de Ex-Libris „Plumb 100”
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După o pauză de 4 ani, Biblioteca Judeţeană reuşeşte să reitereze a XXIV-a ediţie a
Ex-Librisului sub forma unei ample Expoziţii Internaţionale „Plumb 100”. Tematica aleasă
(împlinirea unui centenar de la apariţia volumului „Plumb”) duce numele lui G. Bacovia, al
Bacăului şi al Bibliotecii Judeţene în 20 de ţări, ai căror artişti de grafică mică în număr de 52
reuşesc să surprindă universul operei bacoviene în 159 de lucrări.
În lungul şir de concursuri de ex-libris, organizate de Biblioteca Judeţeană „C.
Sturdza”, aceasta este singulară, fiind o primă manifestare cu participare masivă a unor
artişti străini. Perioada de desfăşurare : 24 noiembrie 2016 - 24 februarie 2017.
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.
Numărul de utilizatori activi în 2016 a fost de 3540 dintre care nou înscrişi 2185. 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 139761, cu o
frecvenţă medie zilnică de aproximativ 552. Din totalul de 139761 de vizite, 75152 sunt vizite
directe la bibliotecă, cu o frecvenţă medie zilnică de aproximativ 297; restul reprezintă
servicii oferite telefonic, fax, poştă, online, vizite virtuale via Internet, numărul de participanţi
la evenimente culturale.
S-au împrumutat 139018 unităţi de bibliotecă, dintre care 43793 consultate în
bibliotecă.
Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului Bibliotecii Judeţene
pentru a putea oferi servicii de înaltă calitate:
Din punct de vedere al pregătirii profesionale, în anul 2016, Biblioteca Judeţeană a
realizat următoarele:
- Curs de Aplicaţii ale programelor Microsoft Office Word şi Excel 2007 în activitatea
de secretariat-corespondenţă-birotică - 2 persoane,
- Curs de Biblioteconomie Modulul II - 5 persoane,
- Curs “Tehnici de cunoaştere a segmentelor de public” - 19 persoane;
- Curs “Noutăţi legislative în contabilitate” - 1 persoană;
- Curs “Manager Proiect” -1 persoană;
- Curs “Expert în Achiziţii publice” – 1 persoană.
Îndrumarea metodologică de specialitate a bibliotecilor publice din judeţul Bacău:
O componentă la fel de importantă pentru pregătirea profesională a bibliotecarilor
publici din judeţ a constituit-o instruirea trimestrială a acestora. Astfel, bibliotecarul metodist a
organizat întruniri la sediul central al Bibliotecii Judeţene şi în bibliotecile comunale şi
orăşeneşti, unde s-au discutat diverse probleme de ordin profesional cu care se confruntă
bibliotecarii şi unde s-au susţinut seminare pentru dobândirea şi consolidarea cunoştinţelor
de biblioteconomie necesare în desfăşurarea activităţii. S-au organizat schimburi de
experienţă profesională cu biblioteci din alte judeţe.
În judeţ sunt active 74 de biblioteci publice: 1 judeţeană, 2 municipale, 4 orăşeneşti şi
restul de 67 - comunale.
Pe tot parcursul anului s-au efectuat vizite de lucru în bibliotecile publice băcăuane în
vederea clarificării unor probleme de ordin profesional şi organizatoric, pentru evaluarea
potenţialului şi a activităţilor desfăşurate de acestea.
Au fost vizitate de către conducerea instituţiei şi bibliotecarul metodist, bibliotecile
comunale din Sănduleni, Helegiu, Bereşti-Tazlău, Traian, Filipeni, Onceşti, Stănişeşti,
Vultureni, Mărgineni, Hemeiuş, Gârleni, Blăgeşti, Racova, Tg. Trotuş, Berzunţi, Gura Văii,
Ştefan cel Mare, Căiuţi, Parava, Biblioteca Orăşenească Comăneşti, Biblioteca Orăşenească
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Tg. Ocna, Biblioteca Orăşenească Buhuşi, Biblioteca Orăşenească Slănic Moldova,
Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Oneşti, Biblioteca Municipală “Ştefan Luchian” Moineşti;

Imagine de la întâlnirile
cu bibliotecarii publici din judeţ

În perioada 12-13 aprilie 2016, la sediul Bibliotecii Naţionale a României, Biblioteca
Judeţeană a participat la conferinţa „Ocupaţi bibliotecile - Biblioteca ta, comunitatea ta!”,
organizată de Fundaţia Progress, Ambasada Norvegiei, eveniment ce a marcat încheierea
proiectului „Al Treilea Spațiu al Cetățeniei Active” coordonat de Fundația Progress, precum și
„predarea ştafetei”de către cele 14 biblioteci pilot, celor în căutare de parteneri și de locuri în
care să fie inițiate schimbări durabile în comunitate.
În 14 aprilie 2016, 2 bibliotecare au participat la Proiectul „InfOlanda: întrebaţi un
bibliotecar!”, proiect demarat de Fundaţia Progress, Ambasada Olandei, ANOFM şi ITM cu
privire la informaţii importante pentru persoanele ce migrează pe piaţa muncii în Uniunea
Europeană, condiţii de muncă şi viaţă în Olanda (proiectul s-a derulat în sediul bibliotecii, în
perioada 17-18 mai 2016 şi a constat în instruirea a 28 de bibliotecari publici băcăuani).
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 cetăţenilor
şansa de a-şi îndeplini obiective personale, profesionale şi de grup, cu rezultate pozitive
pentru toată lumea. Răspunsul final, actual, la aproape orice întrebare poate fi găsit între cei
patru pereţi ai majorităţii bibliotecilor publice.
Viitorul aparţine bibliotecilor în schimbare, iar Biblioteca Judeţeană face eforturi
considerabile în acest sens.
Pe parcursul anului s-au efectuat 3 angajări la Biblioteca Judeţeană “Costache
Sturdza” Bacău, astfel completându-se secţiile cu deficit mare de personal: Biroul Înscrieri şi
referinţe – 1 persoană; Biroul Catalogare: 1 persoană; Atelierul de legătorie – 1 persoană.
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, transmisii de înregistrări, referiri pe blogurile şi site-urile băcăuane.
Referirile sunt atât în presa locală tipărită, 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
asemenea un rol de promovare a serviciilor bibliotecii. Pe lângă acesta, funcţionează
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serviciul online de referinţe virtuale cu privire la: baza de date electronică a bibliotecii,
conţinutul şi modul de utilizare a ei, bibliografii minimale, date privind localizarea şi programul
unor instituţii publice, referinţe turistice, şi orice alte informaţii cu caracter biblioteconomic dar
şi de interes comunitar.
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, servicii, 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.
Activitatea financiar – contabilă
Activitatea financiar - contabilă s-a desfăşurat în condiţii normale, cu respectarea
legislaţiei de specialitate în vigoare.
În perioada parcursă, prin managementul practicat, Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza”
Bacău a reuşit să realizeze în condiţii optime şi la un bun nivel calitativ programele şi
proiectele culturale minimale şi principalii indicatori culturali şi economici aferenţi acestei
perioade.
Din experienţa acumulată în anul 2016 se impune ca în anul 2017 să acţionăm mai
eficient în atragerea de noi resurse prin diverse programe şi proiecte pentru a reuşi creşterea
calitativă a serviciilor publice pentru utilizatori şi, implicit, a vizibilităţii imaginii publice a
instituţiei noastre de cultură.
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4. Camera Agricolă Judeţeană Bacău
1. Formare profesională
a) Realizarea de cursuri de calificare a producătorilor agricoli:
Cursuri autorizate
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

Meseria

Locul
desfăşurării

Lucrător în cultura plantelor
- Bacău / gr.3
Lucrător în creşterea
animalelor – Zemeș/gr.2
Lucrător în cultura plantelor
- Bacău / gr.1
Apicultor – Bacău / gr.1
Apicultor – Zemeș / gr.1
Lucrător în creşterea
animalelor -Bacău/gr.3
Lucrător în cultura plantelor
- Bacău / gr.2
Lucrător în cultura plantelor
- Bacău / gr.3
Lucrător în creşterea
animalelor -Bacău/gr.1
Lucrător în cultura plantelor
- Bacău / gr.4
Lucrător în cultura plantelor
- Zemeș / gr.1
Total

BACĂU
ZEMEȘ

Număr
absolvenţi

Perioada
desfăşurării
04.09.201525.01.2016
27.10.1530.01.2016

23
27

BACĂU

13.01-14.04.2016

25

BACĂU
ZEMEȘ

13.01-05.04.2016
12.11.15-05.03.16

26
26

BACĂU

10.11.15-02.03.16

26

BACĂU

24.02.16-24.05.16

16

BACĂU

24.02.16-24.05.16

16

BACĂU

07.03.16-06.06.16

24

BACĂU

09.06.16-05.09.16

21

ZEMEȘ

29.09.16-16.12.16

21
251

b) Realizarea de cursuri de iniţiere a producătorilor agricoli:
Cursuri autorizate
Nr.
Meseria
crt.
total
-

Locul
desfăşurării
-

Număr
absolvenţi
-

Perioada
desfăşurării
-

c) Realizarea de cursuri de formare profesională (instruire) a beneficiarilor măsurilor din PNDR
2007– 2013
Nr.
crt.
1.
2.
3.
Total

Măsura
Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență
Alte măsuri

Număr
cursanţi
-

d) Realizarea de cursuri de formare profesională (instruire) a beneficiarilor măsurilor din
PNDR 2014 – 2020
Nr.
crt.

Măsura

1.
2.
Total

Măsura 10 – Agro-mediu și climă
Măsura 11 – Agricultura ecologică

Număr
fermieri din listele
APIA

Număr fermieri
instruiti
170
170
340
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e) Realizarea de cursuri de instruire/informare a producătorilor agricoli privind normele de
ecocondiţionalitate, Codul de bune practici agricole, PNDR 2014 – 2020, schimbări climatice,
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizarea energiilor regenerabile, produse
tradiţionale etc.:
Nr.
crt.

Tematica instruirii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Protecția apelor împotriva poluarii cu nitrați și nitriți din
surse agricole
Codul de bune practici agricole
GAEC 1-13, SMR 1-15
Măsuri PNDR 2014-2020
Cerințe Minime obligatorii de respectare a bunelor
practici agricole privind gestionarea gunoiului de grajd
Măsuri PNDR 2014-2020
Forme asociative
Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

8. Măsuri PNDR 2014-2020
9. Măsuri PNDR 2014-2020
10. Masuri PNDR 2014-2020
Practicile agricole benefice pentru climă și mediu.
11. Informarea fermierilor privind penalitățile pentru
măsurile de înverzire
Măsuri PNDR 2014-2020- măsura 6.1-Instalare tineri
12.
fermieri; Măsura 4.1- Investiții in ferme
Cerințele minime pentru utilizarea îngrășămintelor și a
13.
produselor de protecție a plantelor
Măsuri PNDR 2014-2020
14. Utilizarea produselor de protecție a plantelor și a
echpamentelor
15. Bunele condiții agricole și de mediu
16. Măsuri PNDR 2014-2020
Utilizarea produselor și echipamentelor de protecție a
17.
plantelor
18. PNDR 2014-2020. Submăsura 6.1 si 6.3
Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor
19.
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
Adaptarea agriculturii la efectele schimbărilor
20. climatice, practici agricole benefice pentru clima si
mediu
Adaptarea agriculturii la efectele schimbărilor
21. climatice, practici agricole benefice pentru climă și
mediu
Cerințele minime pentru utilizarea ingrășămintelor și a
22. produselor de protecție a plantelor. Adaptarea
agriculturii la schimbările climatice
Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor
23.
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
Normele și cerințele de ecocondiționalitate, utilizarea
24. surselor de energie regenerabilă
Măsuri PNDR 2014-2020
Normele și cerințele de ecocondiționalitate, utilizarea
25.
surselor de energie regenerabilă
Adaptarea agriculturii la efectele schimbărilor
26. climatice, practici agricole benefice pentru climă și
mediu
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Locul
desfăşurării

Data
desfăşurării

Număr
particip.

Bacău

12 ian. 2016

9

18 ian.2016

8

21 ian. 2016

9

Tg. Ocna

22 ian. 2016

13

Zemeș
Zemeș

26 ian. 2016
11 febr. 2016

14
19

Asău

12 febr.2016

12

15 febr.2016

12

16 febr. 2016
17 febr. 2016

8
10

Răchitoasa

18 febr.2016

8

Bacău

18 febr.2016

9

Mănăstirea
Cașin

19 febr. 2016

13

Zemeș

23 febr. 2016

17

Bacău
Ardeoani

24 febr. 2016
24 febr. 2016

10
19

Bacău

25 febr. 2016

9

Bacău

06 mart. 2016

33

Bacău

07 mart.2016

10

Podu
Turcului

07 mart.2016

8

Agaș

11 mart. 2016

12

Bacău

16 mart. 2016

11

Bacău

17 mart.2016

15

Onești

18 mart.2016

13

Podu
Turcului

21 mart. 2016

7

Buhuși

27 mart. 2016

8

Podu
Turcului
Racova

Podu
Turcului
Blăgești
Buhuși
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Normele și cerințele de ecocondițăionalitate, utilizarea
27. surselor de energie regenerabilă
Programul Național Apicol
Măsuri PNDR 2014-2020
28. Utilizarea de produse de protecție a plantelor și
echipamentelor
Ecocondiționalitatea in cadrul schemelor și măsurilor
29.
de sprijin pentru agricultori
Cerințele minime pentru utilizarea îngrășămintelor și a
30.
produselor de protecție a plantelor
31. Codul de bune practici agricole
Măsuri PNDR 2014-2020
32.
SM 6.1 și SM 6.3
33. PNDR 2014 -2020: SM 6.1 și 6.3
Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor
34.
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
Utilizarea produselor și echipamentelor de protecție a
35.
plantelor
Cerințe minime de întreținere a terenurilor agricole
GAEC 7-10.
36.
Cerințe minime pentru protejarea și gestionarea
apelor GAEC 11-12
Adaptarea agriculturii la efectele schimbărilor
climatice, practici agricole benefice pentru climă și
37. mediu.
Măsuri PNDR 2014-2020
SM 6.1 și SM 6.3
38. Accesare fonduri europene pe submăsurile 6.1 și 6.3
39. Codul de bune practici agricole
Normele și cerințele de ecocondiționalitate40. Implementarea schemelor de calitate naționale:
produs tradițional și rețeta consacrată
Măsuri PNDR 2014-2020
41.
SM 6.1 și SM 6.3
Ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor
42.
de sprijin pentru agricultori
Ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor
43.
de sprijin pentru agricultori
Utilizarea produselor și a echipamentelor de protecție
44.
a plantelor
Ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor
45.
de sprijin pentru agricultori
46. Măsuri PNDR 2016-2020
Măsuri PNDR 2014-2020
47.
SM 6.1 și SM 6.3
48. Măsuri PNDR 2014 -2020: SM 6.1 și 6.3
Adaptarea agriculturii la efectele schimbărilor
49. climatice, practici agricole benefice pentru climă si
mediu.
50. Măsuri PNDR 2014 -2020: SM 6.1 și 6.3
51. Codul de bune practici agricole
Ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor
52.
de sprijin pentru agricultori
Ecocondiționalitatea în cadrul schemelor șăi măsurilor
53.
de sprijin pentru agricultori
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Racova

29 mart. 2016

9

Măgirești

31 mart. 2016

12

Bacău

06 apr. 2016

13

Tg.Trotuș

08 apr.2016

13

Bacău

12 apr.2016

9

Găiceana

12 apr. 2016

5

Bacău

14 apr. 2016

34

Brusturoasa

15 apr.2016

12

Blăgești

18 apr. 2016

7

Bacău

19 apr. 2016

10

Răchitoasa

22 apr. 2016

6

22 apr.2016

12

25 apr.2016

7

Buhuși

27 apr.2016

6

Dealu Morii

27 apr.2016

6

Comănești

08 mai 2016

12

Palanca

11 mai 2016

24

Gîrleni

18 mai 2016

7

Dărmănești

19 mai 2016

23

Racova

20 mai 2016

7

Asău

22 mai 2016

12

Podu
Turcului

23 mai 2016

9

Buhuși

25 mai 2016

8

Bacău
Dealu Morii

25 mai 2016
08 iunie 2016

20
7

Buhuși

09 iunie 2016

8

Găiceana

14 iunie 2016

5

Ghimeș
Făget
Gîrleni
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54. Măsuri PNDR 2014-2020
55. Măsuri PNDR 2014-2020
56. Măsuri PNDR 2014-2020
Cerințe minime de intreținere a terenurilor agricole
GAEC 7-10.
57.
Cerințele minime pentru protejarea și gestionarea
apelor
58. Codul de bune practici agricole

GhimeșFăget
Blăgești
Bacău

15 iunie 2016

8

15 iunie 2016
17 iunie 2016

6
9

Bacău

18 iunie 2016

12

Bacău

22 iunie 2016

10

59. Codul de bune practici agricole

Racova

28 iunie 2016

7

60. Normele și cerințele de ecocondiționalitate
Utilizarea produselor și a echipamentelor de protecție
61.
a plantelor

Agaș
Ghimeș
Făget
Podu
Turcului
Racova
GhimeșFăget
Gîrleni

08 iulie 2016

12

18 iulie 2016

14

18 iulie 2016

7

19 iulie 2016

6

21 iulie 2016

10

21 iulie 2016

7

Onești

22 iulie 2016

13

Racova
Zemeș
Gîrleni

10 aug. 2016
10 aug. 2016
12 aug. 2016

8
17
7

Onești

12 aug. 2016

6

Bacău

18 aug. 2016

12

Tîrgu Trotuș

19 aug. 2016

8

Bacău

23 aug. 2016

8

Solonț

24 aug. 2016

12

Agăș

2 septembrie
2016

7

Glăvănești

6 septembrie
2016

6

Săucești

8 septembrie
2016

7

Bacău

09 septembrie
2016

9

62. Măsuri PNDR 2014-2020
63. Normele și cerințele de ecocondiționalitate
64. Măsuri PNDR 2014-2020
65. Măsuri PNDR 2014-2020
Utilizarea produselor și a echipamentelor de protecție
66.
a plantelor
67. Codul de bune practici agricole
68. Codul de bune practici agricole
69. Codul de bune practici agricole
Adaptarea agriculturii la efectele schimbărilor
70. climatice.
Practici agricole benefice pentru climă și mediu
Cerințele minime de întreținere a terenurilor agricole
GAEC 7-10
71.
Cerințe minime pentru protejarea și gestionarea
apelor
Adaptarea agriculturii la efectele schimbărilor
72. climatice.
Practici agricole benefice pentru climă și mediu
Bunele condiții agricole și de mediu
73.
SMR 1-8
74. Codul de bunhe practici agricole
Adaptarea agriculturii la efectele schimbărilor
75. climatice.
Practici agricole benefice pentru climă și mediu
Forme de sprijin acordate fermierilor în cadrul Politicii
76. Agricole Comune
2014-2020
Adaptarea agriculturii la efectele schimbărilor
77. climatice.
Practici agricole benefice pentru climă și mediu
Adaptarea agriculturii la efectele schimbărilor
78. climatice.
Practici agricole benefice pentru climă și mediu
79. Codul de bune practici agricole

Gîrleni

Utilizarea produselor și echipamentelor de protectie a
plantelor
Adaptarea agriculturii la efectele schimbărilor
81. climatice.
Practici agricole benefice pentru climă și mediu
82. Codul de bune practici agricole
80.

168

Dealu Morii

14 septembrie
2016
20 septembrie
2016

7
7

Prăjești

22 septembrie
2016

5

Solonț

22 septembrie

14
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Săucești

83. Codul de bune practici agricole
84. Normele și cerințele de ecocondiționalitate
85. Normele și cerințele de ecocondiționalitate
Adaptarea agriculturii la efectele schimbărilor
86. climatice
Practicile agricole benefice pentru climă și mediu
87. Adaptarea agriculturii la schimbările climatice
Adaptarea agriculturii la efectele schimbărilor
88. climatice
Practicile agricole benefice pentru climă și mediu
Adaptarea agriculturii la efectele schimbărilor
89. climatice
Practicile agricole benefice pentru climă și mediu
Ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor
90.
de sprijin pentru agricultură
Utilizarea produselor și echipamentelor de protecție a
91.
plantelor
Norme de ecocondiționalitate în conformitate cu
92. prevederile manualului de proceduri elaborat de APIA
și AFIR
93. PNDR 2014 -2020
Ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor
94.
de sprijin pentru agricultură
Total

Buhuși
Gîrleni

2016
28 septembrie
2016
12 oct. 2016
13 oct. 2016

6
7
6

Ghimeș
Făget

14 oct. 2016

24

Săucești

21 oct. 2016

9

Ardeoani

25 oct. 2016

15

Moinești

27 oct. 2016

13

Dărmănești

18 nov. 2016

13

Racova

24 nov. 2016

9

Ardeoani

24 nov. 2016

16

Lipova

24 nov. 2016

12

Palanca

25 nov. 2016

12
1022

f) Realizarea de cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor consultanţi:
Nr.
crt.

1.

2.

Tematica
Instruirea consultanților (formare formatori) pe
tematici referitoare la:
- Implementarea angajamentelor de agro-mediu și climă
si agricultură ecologică de către beneficiarii Măsurilor
10, 11 și 13 din PNDR 2014–2020;
- Informarea beneficiarilor și a potențialilor beneficiari ai
măsurilor compensatorii din cadrul PNDR 2014 – 2020,
Măsurile M10, M11 și M13;
Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurilor
PNDR 2014–2020: M 10 – agro-mediu și climă;
M 11 – Agricultură ecologică; M 13 – Zone cu
constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice;
Zone eligibile pentru plăți complementare, județe și
UAT – uri; speciile indicatoare pentru pajiștile cu valoare
naturală ridicată și a speciilor de plante utilizate ca
indicatori de management ai pajiștilor cu rol important în
conservarea mediului.
Instruirea consultanţilor de la nivel judeţean şi local
pe tematici referitoare la:
- Implementarea angajamentelor de agro-mediu și climă
si agricultură ecologică de către beneficiarii Măsurilor
10, 11 și 13 din PNDR 2014–2020;
- Informarea beneficiarilor și a potențialilor beneficiari ai
măsurilor compensatorii din cadrul PNDR 2014 – 2020,
Măsurile M10, M11 și M13;
Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurilor
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Locul
desfăşurăr
ii
Sovata
Jud. Mureș

Data
desfăşurării

Număr
participanţi

15 -18 martie
2016

3

Bacău

04.04.2016

12
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PNDR 2014–2020: M 10 – agro-mediu și climă; M 11 –
Agricultură ecologică; M 13 – Zone cu constrângeri
naturale sau alte constrângeri specifice;
Zone eligibile pentru plăți complementare, județe și
UAT – uri; speciile indicatoare pentru pajiștile cu valoare
naturală ridicată și a speciilor de plante utilizate ca
indicatori de management ai pajiștilor cu rol important în
conservarea mediului.
Total

15

3. Realizarea de loturi demonstrative
a) domeniul vegetal:
Nr.
crt.

Cultura

Suprafaţa
ha

Localitatea

1

Rapiță

3 ha

Tescani

2

Porumb

3 ha

Berești-Tazlău

3

Porumb

1 ha.

Căbești

4

Porumb

2 ha.

Racova

5

Floarea
soarelui

1 ha

Căbești

6

Legume câmp

0,5 ha.

Fichitești

7

Tomate in
solar

0,15

Siretu

Veriga
tehnologică
studiată

Organizatori
SC Comis,
Camera Agricolă
SC Comis,
Camera Agricolă
Camera Agricolă Județeană
SC SMT Alecu

Testare hibrizi
Testare hibrizi
Tehnologie
modernă
Testare hibrizi
românești
Tehnologie
modernă
Tehnologie
modernă
Tehnologie
modernă

Doboș Augstin
Camera Agricolă Județeană
SC SMT Alecu
Camera Agricolă Județeană
PFA Știrbu Iulian
CAZ Săucești

10,65

Total

b) domeniul zootehnic:
Nr.
crt.

Specia

Număr animale

Localitatea

1.
2.

Bovine
Bovine

21
16

Dofteana
Solonț

3.
4.

Caprine
Ovine

190
120

Dofteana
Dănceni

5.

Ovine

250

Ardeoani

Total

Organizatori
CAZ Onești
CAZ
Ardeoani
CAL Onești
CAZ
P.Turcului
Camera
agricolă

Veriga
tehnologică
studiată
Prod. de lapte
Vaci lapte
Prod. de lapte
Prod.lapte
Producție
carne

lapte

597

4. Realizarea de demonstraţii practice:
Nr. crt.

Denumirea activităţii practice

1.

Tăieri de rodire la pomii fructiferi
Pregătirea compostului pentru
ciuperci pleurotus

2.
3.
4.
5.

.

Tăieri de rodire la vița de vie
Tăieri de formare, rodire și
regenerare la pomii fructiferi
Taieri de rodire la pomii fructiferi

CAJ Bacău

Număr
Participanţi
9

25.02.2016

CAZ. Onești

8

P.Turcului

24.02.2016

CAZ
P.Turcului

12

Luizi Călugăra

25.02.2016

CAJ Bacău

24

Itești

14.03.2016

CAZ

7

Locul
desfăşurării
Ciuturești

Data
desfăşurării
22.02.2016

Asău

170

Organizatori
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6.

Tăieri de rodire la pomii fructiferi

7.

Tăieri de formare, rodire și
regenerare la pomii fructiferi

8.

Tăieri de rodire la pomii fructiferi

9.

Iarovizarea cartofului

10.

Pregătirea amestecurilor de
pământ și repicarea răsadurilor

11.

Demonstrație practică
minifabrica de lapte

12.

13.
14.
15.
16.

Tăieri la pomi și tratamente
Pregătirea terenului pentru
Înființarea culturilor de
primăvară
Pregătirea terenului pentru
înființarea culturilor de primăvară
Tratamente fito-sanitare la
legume
Tratamente fito-sanitare la
legume

P.Turcului

10.03.2016

Săucești

14.03.2016

Frumușelu

18.03.2016

Palanca

18.03.2016

Bacău

23.03.2016

Odobești
Tisa Silvestri

22/03/2016

CAJ BACĂU

14

Moinești

17 .04.20106

Camera
Jud.Agricolă
CAZ
Aredeoani

26

Racova

27.04.2016

CAZ Racova

6

Căbești

23.04.2016

CAZ
P.Turcului

14

Tg. Ocna

20.05.2016

CAZ. Onești

18

Dofteana

24.05.2016

CAZ. Onești

21

17.

Erbicidarea culturii de porumb

Căbești

05.06.2016

18.

Erbicidarea culturii de porumb
Tratamente la culturile de
legume și pomi
Rezultate producție hibrizi
porumb

Racova

01.06.2016

Săucești

16.06.2016

Racova

25.10.2016

19.
20.

Săucești
CAZ
P.Turcului
CAZ
Săucești
CAZ
P.Turcului
CAZ. Onești
CAZ
Săucești
Stațiunea de
Cercetare
Legumicolă
Bacau

CAZ
P.Turcului
CAZ Racova
CAZ
Săucesti
CAZ Racova

8
10
10
16

10

16
5
7
7
248

Total

5. Realizarea de materiale de specialitate (proiecte model, ghiduri, pliante, postere, fişe
tehnologice, ziare, reviste etc.):
Nr.
crt.
1.
2
3
4
5
6
7
8
9

Număr exemplare
multiplicate şi distribuite
gratuit

Denumirea/tematica
-Ghidul informativ pentru Beneficiarii Măsurilor de mediu și climă
ale Programului Național de Dezvoltare Rurală
Lista zonelor eligibile pentru cele trei măsuri
Broșura Specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare
naturală ridicată
Broșura Specii de plante utilizate ca indicatori de management al
pajiștilor
CBPA Rezumat CBPAIngrășămintele naturale - Principalele tipuri de gunoi de grajd și
compoziția acestora Cum se calculează valorile încărcăturii de animale și ale
îngrășămintelor organice Revista „Camera agricolă băcauană”
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105 – CD; 10 exemplare listate
105 – CD; 10 exemplare listate
105 – CD; 10 exemplare listate
105 – CD; 10 exemplare listate
277 exemplare
690 exemplare
170 exemplare
170 exemplare
2000 exemplare
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6. Realizarea/participarea la târguri, expoziţii, concursuri, festivaluri, seminarii,
simpozioane:
Nr.
crt.

1.....

Specificaţie

Tematica

Localitatea

Iezareni
Iași
Bacău

EXPO AGRO ALIMENT
MOLDOVA
IND AGRA

Expoziţii

Total
1.....
Concursuri
Total
1.....
Festivaluri
Total
1. Seminarii/
1
simpozioan
e
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Număr
participanţi

Organizatori

Târguri
AGRALIM

Total
1....

Perioada
desfăşurării

-

1-4/09/2016

București

1416/10/2016
2/11/2016

AB Plus și
USAMV Iași
Caex Bacău
și CAJ Bacău
Camera de
Comerț
a
României

5
3
4

Epoziție de păsări
animale exotice

și

Bacău

20/10/2016

Vivariu
Bacău

1

Pesticide
Monsanto

și

Bacău

12.01.2016

BASF
și
Monsanto

2

Piața semințelor libere

Bacău

20.02.2016

1

Convenția
pentru
pomicultură
PESTICIDE ALCEDO
Programul Național Apicol
Realizări
ale
SCDA
Secuieni
Sprijiniți
Agricultura
României
Soiuri-tehnologie cultura
rapiței
Soiuri-tehnologie
cultua
rapiței
Ziua cânepei

Brașov

1617.03.2016
25.03.2016
29.03.2016
25.03.2016

Asociația
Iubim Natura
RNDR ,
OIPA
ALCEDO
CAZ Racova
SCDA
Secuieni
LAPAR
Maisador
CAJ Bacău
Maisador

12

BASF

Submăsura 4.1.a-Investiții
in pomicultură.
Material săditor pomicol

Bacău
Racova
SecuieniNeamț

18.05.2016

1
2
9
3
7

Răcăcuni

10.06.2016

Tg.Neamț

10.07.2016

SCDA
SecuieniNeamț
ASAS
București

15.07.2016

SCDA
SECUIENI

4

29.11.2016

ICDP Pitești
Asociația
producătorilo
r de sămânță

1

Total

3

45

7. Realizare materiale audio-vizuale, emisiuni radio-tv:
crt.

Tipul acţiunii
(materiale audio-vizuale, emisiuni
radio.tv)

Denumire/tematică

1

Emisiune TV local

Cursuri pentru fermieri

2

Emisiune TV

Rolul consultanței
agricole

3

Interviu radio

Perspective in
pomicultură

Nr.

172

Postul şi data
difuzării
TV
Buhuși/2.02.2016
TV
Moinești/18.03/20
16
RADIO
Iași/18.09.2016

Durata
30 min
80 min.
20 min.
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4

Interviu Radio

Lucrări de sezon în
pomicultură

RADIO
Iași/27/11.2016

Total

20 min.
150 min

8. Consiliere şi asistenţă tehnică în domeniul de activitate:
Nr. crt.
1.
2
3
4
5
6
7
Total

Domeniul
Cultura mare
Legumicultura
Pomicultura
Viticultura
Zootehnie
Legislație
Proiecte PNDR

Număr consilieri/ asistență tehnică
942
354
365
151
779
112
542
3245

9. Diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor ADER finanţate prin Planul
sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală,
pentru perioada 2015-2018 “ Orizont PAC 2020”:
Nr.
crt.
Total

Tipul
activităţii
-

Denumire proiect/
Tematica
-

Locul
desfăşurării
-

173

Data
desfăşurării
-

Organizatori
-

Număr
participanţi
-
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10. Identificare potenţiali beneficiari ai măsurilor PNDR 2014 – 2020, asistență tehnică şi consilierea acestora în accesarea de
fonduri europene:

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

4.1 Investiții in
exploatații
agricole

4.2 Investiții
pentru
procesare/
marketingul
produselor
agricole

6.1Sprijin
pentru
instalare
a tinerilor
fermieri

NUMELE ŞI PRENUMELE

Adresa, date de contact

TILITA IONUT-BOGDAN
ROCA TEREZA
COCHIORCA IOAN
MAFTEI MIHAI-ADRIAN
PALISTAN ROBERT
NEDITA CRISTINA-DANIELA
FARCAS-GHERGHINA CRISTINA
SANDRU TBERIU
MIHAILA IONUT-STEFAN
PRISECARU ANA-MARIA
DAVID VALENTIN
IONITA CATALIN
BUTNARUS VICTOR
BORCEA DORU
SCURTU VALENTIN
GROZAVU CAMELIA
FULGA MARIANA
IRIMIA FLORIN
TRUPCIC IONUT
STANCIU GEORGESCU
PANDELAS VASILE
DUTA IONUT
TOMA VERONICA

Com. Răcăciuni, jud. Bacău
Com.N.Bălcescu, jud. Bacău
Com. Faraoani ,jud. Bacău
Com. Filipești, jud. Bacău
Com.Palanca,jud. Bacău
Com. Orbeni, jud. Bacău
Com. Faraoani, jud.Bacău
Com.Oituz, jud.Bacău
Com.Măgura, jud.Bacău
Loc.Buhuși, jud.Bacău
Com.Cleja, jud.Bacău
Com.Palanca, jud.Bacău
Oituz 0752529849
Ștefan cel mare 0748335633
Slănic Moldova 0740320024
Onești, 0755926884
Agăș, 0756938253
Livezi, 0755062563
Dărmănești, 0727122634
Bârsănești, 0749524760
Dărmănești, 0745564628
M.Cașin, 0768565443
Bogdănești, 0753616409

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

RADU IONUT

Onești, 0757428558

X

POENARU IONUT
SOCACI FRANCISC
BULIMAR ANAMARIA
MENGOS NECULAI
ZAFIU MAGDALENA
POPA CATALINA
HUTANU FLORINEL
GALOFTEANU ADRIAN
FLOREA CLAUDIU-MIHAI
SC COSTIRUS FARM SRL

Livezi, 0752548675
Tg.Trotuș, 0754577013
Onești, 0753547260
Palanca, 0753310095
Agăș, 0757432585
Ardeoani, Bacău
Letea Veche, 0787888408
Traian, 0744568764
Plopana, 0751955119
Ghimeș, 0751068657

X
X
X
X

6.2 - Sprijin
pentru
înfiinațarea de
activități
neagricole in
zonele rurale

6.3- Sprijin
pentru
dezvoltare
a fermelor
mici

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Nr.
crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Adresa, date de contact

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

VIORUZ FARM SRL
HUTANU FLORINEL PFA
GALOFTEANU ADRIAN
FLOREA CLAUDIU MIHAI
SC COSTIRUS FARM SRL
VIORUZ FARM SRL
II ANTON ALINA

41.

STOICA CRISTINEL IONUT

42.
43.
44.
45.

DIMA VASILE
CHELARU CLAUDIA
SANDU ALEXANDRU GABRIEL
LABONTU VASILE

46.

TESULA CRISTIAN

47.
48.
49.
50.
51.

POPA TOMA
AGAVRILOAE MIHAELA
VARTOLOMEI ANDRA MARIA
RAUTA EMERSSON ROBERT
NEMTANU RALUCA

52.

VASILACHE ILIE

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Total

MATASARU C-TIN
DUMITRESCU DRAGOȘ
BOISTEANU MIHAELA
BRAN RADU
SURDU MARIANA
DRAGOI VALERIU
CIOBANU VICTOR
ADAFINEI LIVIU
BOGDAN CRISTEA
SIMON STEFAN
SANDRU TIBERIU
TALABAN TOADER
TUCULEANU CATALIN
LUCA CORNELIU
66

Ghimeș, 0746313019
LETEA VECHE 0787888408
TRAIAN, 0744568764
PLOPANA, 0751955119
GHIMEȘ, 0751068657
GHIMEȘ,0746313019
ZEMEȘ, 0753374314
Com.Ștefan cel Mare, jud
Bacău
Com.Roșiori, jud.Bacău
Com.Răcăciuni, jud.Bacău
Com.Racova, jud.Bacău
Com.Ungureni, jud.Bacău
Com. Mănăstirea Cașin,
jud.Bacău
Com.Pîrjol,jud.Bacău
Comanești,jud.Bacău
Com.Sascut,jud.Bacău
Loc.Sascut,jud.Bacău
Dărmănești,jud.Bacău
Com. Mănăstirea Cașin, jud.
Bacău
Com Orbeni, Jud. Bacău
Zemeș
ASĂU
ASĂU
OITUZ
CAȘIN
TRAIAN, 0755832539
TĂTĂRĂȘTI, 0765759755
VULTURENI, 0751831871
BACĂU, 0747953812
OITUZ, 0743044025
LIVEZI, 0745858448
LETEA VECHE, 0757384741
MOINEȘTI, 0752811860

4.1 Investiții in
exploatații
agricole

4.2 Investiții
pentru
procesare/
marketingul
produselor
agricole

6.1Sprijin
pentru
instalare
a tinerilor
fermieri

6.2 - Sprijin
pentru
înfiinațarea de
activități
neagricole in
zonele rurale

6.3- Sprijin
pentru
dezvoltare
a fermelor
mici

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
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11 . Elaborare de proiecte pentru accesare fonduri europene:

Nr.
crt.

Număr
proiecte
total

Valoare
proiecte
total
- euro -

4.1. Investiții în
exploatații
agricole

Număr
proiecte

Valoare

4.2.Investiții pentru
procesarea/marketi
ngul produselor
agricole
Număr
proiecte

- euro
Total

15

Valoare

6.1. Sprijin pentru
instalarea tinerilor
fermieri
Număr
proiecte

- euro

480000

Valoare

6.2. Sprijin pentru
înfiinațarea de
activități
neagricole in
zonele rurale
Număr
proiecte

Valoare

- euro
9

6.3. Sprijin
pentru
dezvoltarea
fermelor mici
Număr
proiecte

- euro

390.000

Valoa
re
euro

6

*proiectele realizate s-au depus după 1 iulie și altele sunt in curs de elaborare
12. Consiliere şi asistenţă tehnică de specialitate pentru elaborarea dosarelor de plăţi
pentru proiectele finanţate prin PNDR
Nr.
crt.
1.
2
3

Măsura

Număr
dosare plăţi elaborate
12
42
6
23
83

Măsura 112
Măsura 141
Măsura 6.1
Dosare notificări

Total

176

90000

6.4. Investiţii în
crearea şi
dezvoltarea de
activităţi
neagricole
Număr
proiecte

Valoa
re
- euro

Alte măsuri

Nr.
proiec
te

Valoa
re
- euro
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13.

Elaborare proiecte de amenajamente pastorale în vederea organizării, administrării şi
exploatării pajiştilor permanente

14.
Nr.
crt.

Număr localităţi (UAT)/
județ

Număr proiecte
solicitate

Număr proiecte
elaborate

93

14

2

Total

15.
Nr.
crt.
Total

Număr proiecte
în curs de
elaborare
4

Eliberare avize consultative în vederea obţinerii atestatului de producător
Număr localităţi/
județ
93

Număr localităţi
repartizate de CJ
73

Număr avize
consultative eliberate
2847

15. Acțiuni de identificare a operatorilor economici, consilierea acestora și acordarea de
asistență tehnică pentru întocmirea documentaţiei necesare în vederea atestării produselor
tradiţionale și a celor obținute conform rețetelor consacrate românești
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Denumire operator economic
consiliat
Ferchiu Rodica
Bujor Maria
Albu Constantin
Petrica Nicolae
Haras Adrian

Denumire produs

Brânza
Prod. panificație
Păstrăv la harzob
Miere de albine
Miere de albine cu
semințe

Total

16. Alte activităţi solicitate de Consiliile județene,
agricultură (se vor specifica)

Număr
caiete sarcini
întocmite
1
-

Număr produse
atestate

1

1

1
-

administrațiile locale și asociațiile din

- Participarea consultanților timp total de 460 ore in Comisia județeană de evaluare a
pagubelor produse de inundații, realizată la Ordinul Prefectului județului Bacău
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5. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Bacău
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău
iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi
culturii tradiţionale, cercetează stadiul actual al tradițiilor și al creației populare specifice
fiecărei zone etnofolclorice a județului Bacău.
Conform obiectului de activitate (H.C.J. nr.40/ 30.04.2004) strategia managerială a
urmărit prin programul inițiat reabilitarea spiritualității satului băcăuan, dezvoltarea activității
așezămintelor culturale și punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial al județului
Bacău. În anul 2016 activitățile C.J.C.P.C.T. Bacău s-au desfășurat pe două mari capitole:
I.
Manifestări cultural artistice tradiționale: Festivalul Județean de Folclor-ediția
a XXII-a, Târgul Meșteșugurilor Artistice Tradiționale - ediția a IX-a , Salonul
National al Artei Naive – ediția a XXII-a, Conexiuni Culturale, “Nedeea de la
Pădurării” (Solonț), “Nedeea de la Arini” (Găiceana).
II.
Activități conform scopului și obiectului de activitate ( teme de
cercetare și realizarea de documente fotografice și filmate – “ Obicei de
nunta de pe Valea Ghimeșului” – finalizat
1. Festivalul Judeţean de Folclor
Acest festival urmărește păstrarea, acurateţea şi frumuseţea costumelor,
autenticitatea textelor poetico- muzicale, ineditul unor dansuri populare, stiluri interpretative
de exceptie. Manifestarea a avut loc la Slănic Moldova ( partener fiind primăria şi consiliul
local), au participat aprox. 600 artişti amatori din 18 localităţi ale judeţului.
Spectacolul de Gală al festivalului, festival care începe de fapt în luna ianuarie
urmărind mai multe etape, s-a desfăşurat pe data de 23 -24 iulie 2016 având un impact
deosebit asupra celor aprox. 1500 turişti români şi străini aflaţi în localitatea Slănic Moldova.
Rezultatele aşteptate ale acestui proiect : menţinerea în activitate a unui număr de
aprox. 600 de artişti amatori care să contribuie la păstrarea folclorului bacăuan autentic,
selectarea din rândul acestora a celor mai reprezentativi artişti pentru faza finală a
festivalului, promovarea imaginii zonelor etnofolclorice ale judeţului Bacău, precum şi
obiectivele stabilite şi-au atins scopul.
BUGET: plan:
15.00 mii lei
realizat :
15.00 mii lei
2. Târgul Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale
Scopul acestei manifestari îl constituie promovarea meşteşugurilor tradiţionale
practicate în judeţul Bacău. Totodată prin organizarea acestei manifestări artistice urmărim
reactivarea meşterilor populari din judeţul Bacău şi atragerea tinerilor din mediul rural care să
ducă mai departe meşteşugul învăţat de la cei vârstnici.
La ediţia din 2016, ca şi la ediţiile precedente am urmărit prin promovarea Târgului
Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale” punerea în evidenţă a meşteşugurilor specifice
practicate în judeţul Bacău şi implicit a meşterilor care le practică, angrenarea lor în circuitul
turistic pentru o şi mai bună popularizare a meşteşugurilor respective, atragerea de noi
actanţi, precum şi promovarea imaginii judeţului Bacău şi a meşteşugurilor specifice zonei.
O particularitate a constituit-o faptul că turistul aflat în staţiunea Slănic Moldova ( locul
de desfăşurare al târgului) a avut posibilitatea să participe şi să lucreze direct la roata
olarului, războiul de ţesut să împletească fibre vegetale luând astfel contact direct cu
meşteşugul, îndeletnicirea respectivă.
Manifestarea s-a desfăşurat în perioada 23 - 24 iulie 2016, în staţiunea Slănic
Moldova (partener primăria şi consiliul local).
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BUGET: Manifestarea este parte componentă a Festivalului Judeţean de Folclor:
- plan:
6.00 mii lei
- realizat:
6.00 mii lei
3. Salonul Naţional al Artei Naive
Aflat la cea de a XXII-a ediţie Salonul Naţional al Artei Naive s-a bucurat şi în anul
2016, de o largă participare, beneficiind de prezenţa unui număr de 30 de expozanţi din mai
multe colţuri ale ţării ( Maramureş, Argeş, Vaslui, Bucureşti, Galaţi, Caraş Severin, Arad, Iaşi,
Giurgiu, Brăila, Teleorman, Alba, Bistriţa Năsăud, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Timiş,
Hunedoara şi Bacău).
Prin această mainifestare C.J.C.P.C.T. Bacău îşi propune să atragă un număr cât mai
mare de pictori naivi îndeosebi tineri care să continuie tradiţia Şcolii de Artă naivă din Bacău,
avându-i drept exponenţi principali pe Ion Măric, Catinca Popescu, Alexandrina Voicu,
Virginia Bîrsan, Maria Margoş.
Salonul s-a desfăşurat în perioada martie - aprilie 2016 la Muzeul de Artă
Contemporană al Centrului Internaţional de Cultură şi Artă “George Apostu”, partenerul
C.J.C.P.C.T.Bacău.
BUGET: plan
15.00 mii lei
realizat
15.00 mii lei
4. Conexiuni Culturale
Programul intitulat generic CONEXIUNI CULTURALE şi-a propus şi în anul 2016
reabilitarea vieţii cultural artistice din comunele şi satele băcăuane. În acest scop
C.J.C.P.C.T. în parteneriat cu primăriile şi consiliile locale cu şcolile şi parohiile din zonă au
organizat o serie de colocvii, seminarii spectacole artistice, întâlniri ale oamenilor locului cu
artişti, pictori, scriitori, profesori băcăuani.
Aceste întâlniri interactive au menirea de a satisface nevoile culturale comunitare în
scopul, creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală. Prin acest
Program cultural C.J.C.P.C.T. Bacău sprijină, coordonează
afirmarea creatorilor şi
interpreţilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, contribuie la pregătirea formaţiilor artistice
de amatori prin atragerea tinerilor, în vederea participării acestora la manifestările culturale
locale şi naţionale, la revitalizarea şi poromovarea unor domenii populare tradiţionale.
Programul “Conexiuni Culturale” se desfăşoară la iniţiativa directorului instituţiei, în
afara proiectelor şi programelor culturale minimale şi se desfăşoară în parteneriat cu
primăriile, consiliile locale, şcolile, parohiile din judeţul Bacău. Anexăm proiectele din acest
program desfăşurate în anul 2016:
Ianuarie

Februarie

Martie

- 15 ianuarie “Eminescu, mit al culturii naționale”
Spectacol de muzică şi poezie la împlinirea a 166 de ani de la naşterea poetului Mihai
Eminescu (parteneriat cu primăria, şcoala şi Asociaţia Culturală din comuna Sauceşti).
- etapa I-a (ianuarie – aprilie) a Festivalului Județean De Folclor (transmiterea
Regulamentului de concurs către aşezămintele culturale, alcătuirea unui calendar de
repetiţii pe centre si zone folclorice, îndrumarea metodologică a conducătorilor formaţiilor
artistice).
- 22 februarie “Conexiuni Culturale”:
- “Dragobetele sărută fetele” (Ziua îndrăgostiţilor la români).
- Şezătoare cultural artistică în parteneriat cu primăria Săuceşti şi Asociaţia Culturală din
comuna Traian.
- 27 martie “Salonul de primăvară al artei naive” - manifestare culturală naţională ce va
avea vernisajul în data de 27 martie la Muzeul de Artă Contemporană al Centrului
Internaţional de Cultură “George Apostu”. (Partener al Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău pentru această manifestare).
- 8 martie “Astăzi e ziua ta” – spectacol de muzică şi poezie în parteneriat cu Ansamblul
Folcloric “Busuiocul”.
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Aprilie

Mai

Iunie
Iulie

August

Septembrie

Octombrie
Noiembrie
Decembrie

aprilie “Conexiuni culturale” - sezătoare literar artistică în comuna Găiceana.
- 23 aprilie Veronica Micle şi Mihai Eminescu.
- 23 aprilie Prezentare și donare de carte (“meşteşuguri tradiţionale practicate în judeţul
Bacău. Portrete de meşteri”, catre biblioteca din comună şi meşterii amintiţi în carte.
- 23 aprilie “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”
- 10 Mai - “Conexiuni culturale” – Şezătoare literar-artistică în comuna Balcani.
- 17 mai “Nedeea de la Pădurăreni” – serbare câmpenească cultural artistică şi religioasă
cu ocazia hramului Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena (în parteneriat cu primăria, consiliul
local, şcoala şi parohia din Cucuieţi – Solont).
- “Ziua Eroilor“ - Oituz
- ETAPA a II-a a Festivalului Județean De Folclor (selectarea în perioada mai – iunie a
celor mai reprezentativi artişti amatori din totalul centrelor de concurs, pregatirea celor
selectaţi, în vederea prezentării în etapa finală ce va avea loc in staţiunea Slănic Moldova).
- 1 Iunie “Copilăria Mea” - spectacol dedicat Zilei Copilului – comuna Oituz.
Festivalul Județean De Folclor – repetiţii generale, în vederea organizării spectacolelor de
gala de la Slănic Moldova. (data va fi stabilită de comun acord cu primăria şi consiliul local
Slănic Moldova).
- “Târgul Meşteşugurilor Artistice Tradiționale”- editia a X-a - Slănic Moldova.
- Repetiţii generale cu formațiile artistice în comunele ce vor fi prezente la spectacolele de
gală de la Slănic Moldova.
- 15 august “Memoria Oituzului’’
- 14 – 15 august Festivalul Interjudeţean “Muguraş Săuceştean”.
- 29 august “Ziua Bradului” – Serbare Câmpenească comuna Livezi
- 8 septembrie Conexiuni Culturale – Serbare câmpenească cultural, artistică şi religioasă
cu ocazia Hramului “Sfânta Maria Mică”, în comuna Găiceana, satul Arini.
- 9 septembrie - Festivalul Naţional de Folclor “Moineşteanca”, în municipiul Moineşti.
Conexiuni Culturale – Şezătoare literar artistică, în comuna Brusturoasa.
- 1 octombrie Ziua Internaţională a Persoanelor în vârstă.
- Conexiuni Culturale – Şezătoare literar-artistică, în comuna Ghimeş, Sat Tărhăuş
- “Sadoveniana” (omagierea scriitorului Mihail Sadoveanu).
“Alaiul datinilor şi obiceiurilor de iarna” (co-organizator) organizator principal “Ansamblul
folcloric “Busuiocul”
- Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă de la Slănic Moldova.

Cercetare – Conservare: Tema “ Gastronomie Tradiţională în judeţul Bacău.
( în lucru)
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6. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău
În perioada de raportare, MANAGERUL a fost persoana implicată în luarea deciziilor privind
obiectivele instituţiei, strategia generală de management a acesteia, relaţiile cu alte instituţii, structura
bugetului, asigurarea resurselor, iniţierea şi punerea în practică a activităţilor.
Drept urmare, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău, în relaţiile externe ale
instituţiei a fost reprezentat de manager, în relaţiile cu mass-media – de manager, sau de
persoana/persoanele desemnate de acesta pentru anumite evenimente.
Relaţiile instituţiei, interne şi internaţionale, au fost filtrate şi avizate prin Consiliul de
administraţie organ de conducere colectiv care are întotdeauna ultima decizie.
Am căutat să folosesc în actul de management stilurile deja consacrate: autocratic, persuasiv,
consultativ sau democratic. Am încercat să am în permanenţă în vedere categoriile de probleme care
privesc cele patru resurse principale ale instituţiei: umane, financiare, materiale şi informaţionale.
Managementul a fost unul direcţionat în sensul îmbunătăţirii activităţii compartimentelor care
prezentau carenţe (cu privire la marketing cultural muzeal, ştiinţific, relaţii publice, imagine,
informatizare a instituţiei, a patrimoniului) şi menţinerea celor care dau randament.
Prezentul raport este raportul anual (anul 2016) referitor la contractul de management încheiat
în baza Proiectului de management fundamentat pentru perioada 2016 – 2021.
Activităţile enumerate în prezentul raport reprezintă activitatea desfăşurată de Complexul
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” în perioada de raportare, prin subunităţile sale Muzeul de
Ştiinţele Naturii, Vivariul Bacău, Observatorul Astronomic „Victor Anestin” şi Casa Memorială „Ion
Borcea” din comuna Racova, judeţul Bacău.
Activităţile culturale desfăşurate în Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” se
realizează pe bază de proiecte, propuse, susţinute, dezbătute de muzeografii din cadrul instituţiei şi
ulterior aprobate de conducerea instituţiei.
Există mai multe categorii de proiecte care se desfăşoară în cadrul instituţiei şi anume proiecte
cultural – expoziţionale, ştiinţifice şi educaţionale.
Proiectele desfăşurate ca parte a programului cultural minimal sunt structurate astfel încât să
acopere principalele domenii care vizează activitatea unui muzeu conform legislaţiei existente şi
cerinţelor contemporane, europene, structurare prezentă şi în cadrul proiectului de management în
baza căruia este condusă instituţia.
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.
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Activitatea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” se regăseşte la intersecţia
mai multor domenii ce au legătură directă cu ştiinţele naturii, patrimoniul cultural al instituţiei,
colecţiile, inclusiv biblioteca de specialitate care se constituie în baza de pornire a expoziţiilor
permanente, temporare şi itinerante, a cercetării ştiinţifice, a simpozioanelor, meselor rotunde şi
conferinţelor organizate, proiectelor educaţionale, concretizate în publicaţii ştiinţifice de
specialitate.
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Activităţi
specifice Complexul
Muzeal de
Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea”.
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Pentru perioada de raportare trebuie menţionat în mod special proiectul intitulat “Restaurarea
şi valorificarea durabilă a Patrimoniului Cultural Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău”.
Pentru realizarea acestuia s-au finalizat de-a lungul perioadei de raportare documentaţiile ce
au stat la baza Pth şi anume: D.A.L.I. precum şi Proiectul ştiinţific al expoziţiei permanente: "De la
Pământ la Stele".
Finanţarea din fonduri europene a fost obţinută de echipa Consiliului Judeţean Bacău din
cadrul Direcţiei proiecte europene. Împlementarea proiectului a fost finalizată în iunie 2016. Expoziţia
permanentă de la Observatorul Astronomic a fost deschisă pentru public la data de 31 mai 2016.
După implementarea proiectului Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău se prezintă
publicului sub forma unui concept unic atât din punct de vedere a arhitecturii clădirilor cât şi a
tehnologiei de ultimă oră utilizate pentru a face astronomia accesibilă cât mai multor categorii de
public.
Pasionaţii de astronomie şi nu numai, pot vizita la Bacău cea mai mare şi modernă expoziţie
de astronomie din ţară. Aceasta cuprinde cele mai noi informaţii cu privire la Sistemul Solar, Calea
Lactee, stele, galaxii şi alte corpuri luminoase, astronautică. De asemenea sunt disponibile pentru
public show-uri de planetariu digitale cu proiecţii 3D, un punct de observaţii astronomice precum şi
terasa clădirii amenajată pentru vizionarea panoramei oraşului Bacău. Vizitatorii se pot documenta cu
privire la obiectivele culturale din judeţ în cele 5 centre de informare.

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care
îşi desfăşoară activitatea
a.1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi
comunităţi
În anul 2016, s-au realizat 32 proiecte în colaborare cu: Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa
Corpului Didactic, instituţii partenere intermediare în concretizarea proiectelor cultural - educaţionale
desfăşurate în unităţi şcolare ale judeţului Bacău;
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Instituţia iniţiatoare/parteneri
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Şcoala Gimnazială “George
Bacovia”
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău;
Şcoala
Gimnazială
„Alexandru cel Bun”; Şcoala
Gimnazială „Mihai Drăgan”; Casa
Corpului
Didactic
„Grigore
Tăbăcaru”;
Colegiul
Naţional
“Gheorghe Vrânceanu” ; Şcoala
Gimnazială
„Alexandru
Piru”
Mărgineni;
Consiliul
Judeţean
Bacău; Complexul Muzeal „Iulian
Antonescu ”Biblioteca Judeţeană
“Costache Sturdza”.
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău;
Şcoala
Gimnazială
„Alexandru cel Bun”

Şcoala Gimnazială „Alexandru cel

Denumirea proiectului
„Planetele
Sistemului
(prezentări multimedia

Solar”

Perioada de
desfăşurare
27 – 29 ianuarie
2016

„Noutăţi în astronomie” – itinerare
expoziţie la şcoală
Proiect de parteneriat educaţional
“Bacăul – oraşul în care învăţăm
democraţia şi toleranţa”

27 ianuarie – 3
februarie 2016
Anul şcolar
decembrie 2015 –
noiembrie 2017

Calendarul ecologic
„Ziua zonelor umede”
„Luna pădurii”

2 februarie 2016
15
martie-15
aprilie 2016
22 martie 2016
23 martie 2016
22 aprilie 2016
22 mai 2016

„Ziua mondială a apei”
„Ziua mondială a Meteorologiei”
„Ziua pământului”
„Ziua Internaţională a Biodiversităţii”
Vizite la Complexul Muzeal de
Ştiinţele Naturii “Ion Borcea” Bacău
(Vivariu, Observatorul Astronomic)
Proiect educativ - „Povestea Vremii”
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Nr.
crt.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Instituţia iniţiatoare/parteneri
Bun”
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Inspectoratul şcolar pentru
mentorat şi educaţie permanentă;
Agenţia pentru protecţia mediului
Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan”;
Şcoala Gimnazial„ Alecu Russo”;
Colegiul
Naţional
Pedagogic
”Ştefan cel Mare”
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Şcoala Gimnazială „Al. I.
Cuza” Bacău

Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Şcoala Gimnazială „Al. I.
Cuza” Bacău
Şcoala Gimnazială „Alecu Russo”
Bacău
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău
Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N.
V. Karpen” Bacău.
Ministerul Educaţie Naţionale şi
Cercetării
Ştiinţifice
Şcoala
Gimnazială „Mihai Drăgan”
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău
Colegiul Tehnic şi de Comunicaţii
„N. V. Karpen”
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău
Colegiul Tehnic şi de Comunicaţii
„N. V. Karpen”, Inspectoratul pentru
situaţii
de
urgenţă
“Maior
Constantin
Ene”, “Pizza Luca”
Bacău
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău;
Colegiul
Naţional
Pedagogic „Ştefan cel Mare”
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău;
Colegiul
Naţional
„Gheorghe
Vrânceanu”, Şcoala Gimnazială
„Spiru Haret”
Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”
Focşani
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău;
.Şcoala
Gimnazială
„Grigore Tăbăcaru”

Denumirea proiectului
Proiect educaţional judeţean
Eco-junior creativ in mileniul III
Proiect de educaţie ecologică şi de
protecţia mediului – tip concurs

„Luna pădurii”
„Săptămâna Şcoala altfel”
„Ziua Mondială a Mediului”
„Ziua păsărilor”, „Ziua Pământului”
Vizite la Complexul Muzeal de
Ştiinţele Naturii “Ion Borcea” Bacău
(Vivariu)
Proiect educaţional “Peşti, amfibieni,
reptile”

Perioada de
desfăşurare
iunie 2016
Anul şcolar 2015 2016

15 martie – 15
aprilie 2016
aprilie 2016
5 iunie 2016
aprilie -mai 2016
martie -iunie 2016
martie 2016

Natura – sursă de inspiraţie şi
organizarea expoziţiei
Proiect educaţional
„Eco-junior
creativ in mileniul III”
Proiect cultural educaţional „Natura –
izvor de viaţă”

17 martie – 31
martie 2016

Proiect educaţional
“Frumuseţile Planetei Pământ”

1 –
2016

Proiect cultural – educaţional
“Tinerii si natura”

martie 2016 – mai
2016

Proiect educaţional
“Să ştii mai multe, să fii mai bun”

aprilie 2016

Proiect educaţional judeţean
“Sănătatea mediului – sănătatea
noastră” – Secţiunea Eco-fashion
Activitate – Simpozionul Judeţean de
Didactică “Arta predării”, ediţia a III-a.

mai – septembrie
2016

Activitate “Pământul – a treia planetă
de la Soare”
Activităţi
practice
cu
prilejul
sărbătorilor naturii
“Luna Pădurii ”
“Ziua Păsărilor”
“Ziua Zonelor Umede”
“Ziua Biodiversităţii”
“Ziua Soarelui”

21 iunie 2016
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–

–
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Nr.
crt.
17.

18.
19.

Instituţia iniţiatoare/parteneri

Denumirea proiectului

Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău;
Şcoala
Gimnazială
„Grigore
Tăbăcaru”
Colegiul Tehnic şi de Comunicaţii
„N.V.Karpen”
Şcoala Gimnazială Bereşti –
Tazlău, judeţul Bacău

Proiect educaţional “Ziua Soarelui” –
“Soarele – astru ceresc”

20.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău;
Colegiul
Naţional
Pedagogic „Ştefan cel Mare”

21.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Colegiul Naţional „Vasile
Alecsandri”
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău;
Colegiul
Naţional
„Gheorghe Vrânceanu”
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Şcoala Gimnazială
„Mihail Sadoveanu”
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău;
Colegiul
Naţional
Pedagogic „Ştefan cel Mare”

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău; Şcoala Mihai Drăgan”
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan
Cuza”
Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice – Colegiul
“Grigore Antipa” Bacău
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău
Colegiul “Grigore Antipa” Bacău
Şcoala
Postliceală
Christiana
Bacău
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău
Şcoala
Gimnazială
“George
Bacovia”
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”
Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice – Şcoala
Gimnazială „Mihai Drăgan”

„Calendarul ecologic mondial”
Activitate - Şcoala de vara Protejarea
mediului înconjurător – preţuirea
naturii
„Calendarul ecologic” „Luna Pădurii”,
„Ziua Pământului”, Ziua Păsărilor”,
„Ziua
Zonelor
Umede”,
Ziua
Biodiversităţii”.
Cercul de Astronomie „Meteor”
Activităţi -„Astropoezie”
Proiect
oglindă”

educaţional

„Educaţie

in

Activităţi:
“Habitate naturale şi artificiale”
“Ziua Mondială a Habitatului”
“Asta-i munca noastră“
Proiect de mediu “Ziua Mondială a
Biodiversităţii”
Proiect de parteneriat educaţional
“Misterele Universului”
Proiect educaţional –
„Săptămâna Mondială a Spaţiului
Cosmic”
Parteneriat Proiect judeţean “Unitate
şi diversitate sub un singur nume Grigore Antipa”, ediţia a III-a.
Convenţie – efectuarea stagiilor de
pregătire practică a elevilor in
domeniul - protecţia mediului.
Parteneriat – colaborare
Stimularea interacţiunii pe linie
educaţională dintre muzeu şi şcoală
Activităţi cultural educative

Activităţi cultural educative
Parteneriat
-Proiect
Regional
„Interferenţe Eco”, ediţia a VI-a.

Perioada de
desfăşurare
30 ianuarie – 30
iunie 2016
Anul şcolar
2015 -2016
8 – 19 august
2016
octombrie 2015 –
octombrie 2016
Anii şcolari 2015 –
2016 şi 20162017
15
noiembrie
2015 – 15 mai
2016
octombrie 2015 –
2018

5 octombrie
mai – iunie 2017

4 octombrie 2016
– 10 iunie 2017
4 – 10 octombrie
2016
octombrie 2016
Anul şcolar
2016 - 2017
octombrie
2016
octombrie 2018
21 – 25 noiembrie
2016
Anul şcolar
2016 - 2017
noiembrie 2016

În anul 2016, s-au realizat şi proiecte în parteneriat cu: Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”
Bacău; Direcţia Silvică Bacău; Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău, Şcoala Populară de Arte şi
Meserii Bacău, Camera Agricolă Judeţeană Bacău, Fundaţia Comunitară Bacău, Palatul Copiilor
Bacău, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, Universitatea „Vasile
Alecsandri” Bacău – Gruparea “Alumni Vasile Alecsandri, Asociaţia Leo Alpha “Young & Smart” Club
Bacău instituţii care se adreseayă aceleiaşi comunităţi, dar şi cu instituţii similare sau care au obiectul
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de activitate din domeniul ştiinţelor naturii: Universitatea Al. I Cuza Iaşi – Facultatea de Biologie;
Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Muzeul Cinegetic Posada;
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi; Complexul Muzeal Neamţ - secţia de Ştiinţele Naturii
Roman, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Republica Moldova, Chişinău, proiecte
enumerate în tabelul următor.
Nr.
crt.

Instituţia iniţiatoare/parteneri

Denumirea proiectului

1.

Şcoala Populară de Arte şi
Meserii Bacău

2.

Fundaţia Comunitară Bacău

3.

Palatul Copiilor Bacău

4.

Palatul Copiilor Bacău

5.

Muzeul Naţional de Etnografie şi
Istorie Naturală, Republica
Moldova , Chişinău

Acord – Cadru de Colaborare –
proiecte comune

6.

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Bacău

Activităţi: Importanţa legăturii elev –
muzeu; Calendarul ecologic mondial;
Arii protejate din judeţul Bacău;
Cunoaşterea si protecţia naturii.

7.

Universitatea „Vasile Alecsandri”
Bacău – Gruparea “Alumni Vasile
Alecsandri

Eveniment –„Noaptea Cercetătorilor”

8.

Palatul Copiilor Bacău

9.

Camera Agricolă Judeţeană
Bacău

10.
11.

Asociaţia Liga Studenţească din
Universitatea “Vasile Alecsandri”
Bacău
Asociaţia Leo Alpha “Young &
Smart” Club Bacău

12.

Centrul Şcolar de Educaţie
Incluzivă Nr.1 Bacău

13.

Fundaţia Comunitară Bacău

Activitate – Eveniment – “Mulţumesc,
Iubită Mamă”
Proiect Ştiinţescu – Inovaţie in
educaţie – lansare fond Stiintescu
Proiect multilateral Comenius
„Biodiversity conservation – the only
path to our survival”
Activitate – concurs „Acţionează
simplu, gândeşte sănătos”

Activităţi extracurriculare cu scop
educativ – proiect parteneriat strategic
Erasmus+Acţiune cheie 2 intitulat
”Reduce, Reuse, Recycle”
Activitate cu caracter expoziţional si
informaţional – Expo “Agro Moldova
2016”, ediţia a IV-a.
Parteneriat – Festivalul studenţilor din
Romania „Studenţia Ediţia a X-a”

Perioada de
desfăşurare
4 – 5 martie 2016
7 iunie 2016 – 7
iunie 2019
2014 -2016
Anul şcolar 2015 2016
2015 - 2020

august 2016
august 2019

–

septembrie
octombrie 2016
octombrie 2016 –
octombrie 2018
14 – 16 octombrie
2016
5 – 6 noiembrie
2016

Activitate - cu ocazia sărbătorii
simbolice de Halloween
Proiect de parteneriat educaţional –
educaţie ecologică “Pământul –
Planetă Vie”

29
octombrie
2016
Anul şcolar
2016 – 2017

Astronomia punte spre viitor.

Decembrie 2016
– iulie 2017

Astfel, în anul de raportare s-au realizat 13 proiecte cultural educaţionale, în
colaborare/parteneriat, la iniţiativa instituţiilor partenere sau a Complexului Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”.
Fiecare dintre proiectele mai sus amintite s-au desfăşurat în baza a câte unui
protocol/contract de colaborare cu unităţile şcolare, ce cuprind acţiuni de cunoaştere şi
conştientizare a valorilor mediului înconjurător, a importanţei protejării mediului, s-au
desfăşurat acţiuni dedicate evenimentelor din calendarul ecologic: „Ziua Mondială a Zonelor
Umede”, „Luna pădurii”, „Ziua Pământului”, „Ziua Mediului”, cât şi lecţii educative şi de fixare
a cunoştinţelor de biologie, de evaluare şi recapitulare, prin prezentare de filme documentare
şi concursuri cu proiecte de mediu, în scopul educării elevilor în spiritul conturării
deprinderilor de conservare şi protejare a naturii.
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Participare în calitate de partener (coorganizator, co-iniţiator, invitat, participant etc.)
la programe/proiecte europene/internaţionale

1

Participare în calitate de partener la
programe / proiecte europene /
internaţionale
Ziua Internaţională a Muzeelor

2

Noaptea Europeană a Muzeelor

3

Simpozionul Ştiinţific
„Biologia şi dezvoltarea durabilă”
ediţia a XIV-a

Nr.
crt.

Iniţiator / Colaboratori

Perioada

Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM)
Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa,
Consiliului Europei, de UNESCO şi de
Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM).

18.05

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Ion
Borcea Bacău

21-22.05

8-9.12

Participare în calitate de partener (coorganizator, co-iniţiator, invitat, participant etc.) la
programe/proiecte naţionale
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Proiectul

Iniţiator / Colaboratori

Perioada

Ziua Culturii Naţionale
Târgul de Turism
„Comorile şi iluziile din farfurie” - expoziţie itinerantă
- Centrul de afaceri Bacău
„Ochii nopţii” – Concurs Naţional de Biologie: elevi şi
cadre didactice de la Colegiul Naţional „Gh.
Vrânceanu”
Şcoala altfel
Proiect Erasmus+KA3 Colegiului Naţional „Vasile
Alecsandri”, „Cultura parte din tineri”, ce are ca scop
promovarea joburilor culturale
Tabăra Micologică Rânca, Ediţia a II-a, 2016,
organizată de Societatea Micologică din România la
Rânca, județul Gorj.
Participare la vernisarea “Expoziţie cu ciuperci
comestibile şi toxice”, Grădina Botanică „Anastasie
Fatu”
Participare la Simpozionul Stiintific Conservarea
diversitatii plantelor in situ si ex situ ,Editia a IX-a,
organizat de: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Grădina Botanica „Anastasie Fătu”
Participare la vernisarea expoziţiei Flori de Toamna
organizat de: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Grădina Botanica „Anastasie Fătu”
Strategii de restaurare a ecosistemelor de turbărie
degradate din România (PeatRO)
Activităţi de restaurare a turbăriei degradate la Mlaca
Tătarilor, judeţul Sibiu, titularul proiectului Institutul de
Biologie al Academiei Române Bucureşti

Ministerul Culturii

15.01

Centrul de afaceri Bacău
CAEX

4-6.03

Colegiul Naţional „Gh.
Vrânceanu”

2015-2016

Ministerul Învăţământului
Ministerul Educaţiei
European Commission,
Erasmus+:

18-22.04
mai – iunie

Societatea Micologică din
România

18-21.09

Grădina Botanică
„Anastasie Fatu” Iaşi

23 .09

Grădina Botanică
„Anastasie Fatu” Iaşi

29 .10

Institutul de Biologie al
Academiei Române
Bucureşti

Septembrieoctombrie

a.2. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia
Imaginea instituţiei este permanent promovată şi îmbunătăţită. Instituţia este prezentă
în publicaţiile locale, ziare, reviste online, precum şi în cadrul emisiunilor de radio şi TV
informative şi de profil regionale sau locale, în mediul virtual atât prin intermediul site-ului
propriu, cât şi pe site-uri ce prezintă obiective turistice din Bacău, dar şi la sediul propriu prin
afişe, bannere etc.
Vizibilitatea instituţiei a fost crescută şi prin îmbogăţirea materialelor publicitare.
Activitatea de marketing cultural a cuprins de asemeni, realizarea unei mape de prezentare a
instituţiei, publicarea de vederi, cărţi poştale “Mari biologi” precum şi pliante publicitare;
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Pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii de PR/de strategii media, s-au realizat:
- Instituirea şedinţelor operative cu şefii de secţie şi birou, pentru optimizarea organizării
activităţilor;
- Documentare în vederea promovării acţiunilor culturale ale muzeului:
- Diseminarea informaţiilor prin intermediul comunicatelor de presă, cu imagini şi
explicaţii;
- Promovarea imaginii instituţiei;
Drept urmare, răspunsul comunităţii ca indicator al eficienţei programelor s-a concretizat
în:
2016 - prezenţa unui număr de vizitatori: de 37932;
- numărul mare al pliantelor, vederilor, flyerelor, suvenirurilor vândute (3576 buc.);
- creşterea numărului ştirilor şi articolelor în mass-media: peste 55;
a.3. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari
Analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate;
Realizarea acestor proiecte cultural - expoziţionale şi cultural - educaţionale, precum şi
strategia de marketing cultural pusă în practică prin acţiuni de popularizare a expoziţiilor şi
manifestărilor organizate de instituţie, s-au concretizat în faptul că în anul 2016, un număr de
37932 vizitatori au trecut pragul celor 4 secţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii, faţă
de 18075 în anul 2015 după cum urmează: 13923 - Muzeul de Ştiinţele Naturii, 9517 Vivariu, 325 - Casa Memorială „Ion Borcea” şi 14167 Observatorul Astronomic (31 mai – 31
decembrie 2016).
Nr.
crt.

Număr vizitatori

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

1.
2.

cu plată
fără plată
TOTAL

grup
individual
2015
2016
2015
2016
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
9062
19989
2964
6123
1795
6225
3544
5595

Total
2015
2016
12026
6049
18075

26112
11820
37932

Muzeul de Ştiinţele Naturii
4030
6321
1550
1690
1346
3815

2557
3699

5580
5505
11085

8878
5045
13923

Vivariul
5933
1526

1395
151

1023
1035

6215
544
6759

6956
2561
9517

Observatorul Astronomic
0
9341
0
0
3062
0

998
766

0
0
0

10339
3828
14167

231
0
231

0
325
0

4820
393

Casa Memorială „Ion Borcea” Racova
212
0
19
0
0
200
0
125
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Reprezentarea grafică a numărului de vizitatori ai Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea”, pe subunităţi, pentru anii 2015 şi 2016.
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a.4. măsurători cantitative
şi calitative efectuate în perioada
Analiză: În perioada de raportare, principalii beneficiari ai vizitelor gratuite au aparţinut publicului
adult, în proporţie de 55-75%: participanţi la evenimentele culturale organizate de muzeu, la zilele de
vizitare gratuită (15-16 mai, 18 mai, 1 iunie, 25 noiembrie, 1 decembrie), oficialităţi, parteneri media şi
doar 25% au constituit copii până la vârsta de 7 ani, copii aflaţi în grija instituţiilor de asistenţă socială,
deţinuţi şi persoane cu handicap.
Pentru perioada de raportare, s-a înregistrat un număr total de 37932 vizitatori, dintre care 13.923
la Muzeul de Ştiinţele Naturii, 9517 la Vivariu, 14.167 la Observatorul Astronomic (31 Mai – 31
Decembrie) şi 325 la Casa Memorială „Ion Borcea”.
Vizitatorii sunt grupaţi, pentru anul 2016, pe subunităţi astfel:
Nr.
Număr vizitatori
crt.
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii
1.
cu plată
2.
fără plată
TOTAL
Muzeul de Ştiinţele naturii
1.
cu plată
2.
fără plată
TOTAL
Vivariul
1.
cu plată
2.
fără plată
TOTAL
Observatorul Astronomic
1.
cu plată
2.
fără plată
TOTAL
Casa Memorială Ion Borcea
1.
cu plată
2.
fără plată
TOTAL
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Total
Nr. vizitatori
2016
26112
11820
37932

%
68.84%
31.16%
100

8878
5045
13923

36.71%

6956
2561
9517

25.08%

10339
3828
14167

37.35%

325
0
325

0.86%
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Muzeul de Ştiinţele Naturii
Vivariu
Observatorul Astronomic
Casa Memorială "Ion Borcea"

Cu plată

Fără plată

1%

31%
37%

37%

69%
25%

a.5. Grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei
Beneficiarii vizitelor contra cost se constituie de fapt în grupurile ţintă, la aceştia
adăugându-se beneficiarii manifestărilor, evenimentelor, vernisajelor şi vizitelor gratuite.
În anul de raportare grupurile ţintă au fost evidenţiate în registrele de vizitatori atât din
punct de vedere al localităţii de domiciliu (populaţia locală, din afara judeţului (din alte judeţe)
şi din străinătate), cât şi din punct de vedere al grupei de vârstă (publicul larg; preşcolari;
învăţământ primar, gimnazial şi liceal; specialişti.
2016 – Grupuri ţintă: Preşcolari: 12%; Învăţământ primar 23%, gimnazial 20% şi
liceal: 11%; studenţi 5%; adulţi: 24%; pensionari 3% ;
Dintre vizitatorii anului 2016 85%locuiesc în judeţul Bacău; 14% în alte oraşe ale ţării
iar 1% în alte ţări.

Preşcolari
Clasele IX-XII
Studenți

Clasele I-IV
Adulţi

Clasele V-VIII
Pensionari
Bacău

3%

5%

24%

23%

11%

Naţional

Internaţional

12%
14%

1%

85%

20%

a.6 Profilul beneficiarului actual
Analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate;
Numărul total de beneficiari înregistrat în perioada de raportare este de 37932 beneficiari
(29118 bilete).
Veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife
practicate, în anul 2016 au fost 86.295 lei, iar numărul de bilete vândute 29.118.
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B) Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri
Privind îmbunătăţirea acesteia
b.1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional
şi strategia culturală a autorităţii;
Bacăul dispune de un patrimoniu natural valoros, care merită să fie făcut cunoscut atât
publicului larg local, cât şi turiştilor. Cultura are în judeţul nostru un loc important, cu ofertă
vastă pe planul exprimării artistice şi educaţionale.
Întreaga activitate a instituţiei se desfăşoară în cadrul politicilor culturale naţionale şi a
strategiei culturale a Consiliului Judeţean Bacău. Proiectele desfăşurate ca parte a
programului cultural minimal al instituţiei sunt structurate astfel încât să acopere principalele
domenii care vizează activitatea unui muzeu conform legislaţiei existente şi cerinţelor
contemporane, europene, structurare prezentă şi în cadrul proiectului de management în
baza căruia este condusă instituţia. Din punct de vedere conceptual, s-au implementat
metode necesare stimulării unei mai bune activităţi şi implicări la nivelul tuturor factorilor şi al
tuturor celor implicaţi în buna desfăşurare a activităţii instituţiei.
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.
Proiectele desfăşurate în cadrul programului cultural minimal sunt proiecte culturalexpoziţionale (expoziţii permanente, temporare, itinerante), proiecte cultural-educative,
proiecte cultural-ştiinţifice, manifestări complexe, proiecte ale editurii „Ion Borcea”, proiecte
ce vizează întreţinerea şi conservarea patrimoniului.
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău conservă şi prezintă
publicului realităţi ale mediului înconjurător, în special din judeţul Bacău, folosind ca
modalitate de expresie patrimoniul muzeal tridimensional, pe care muzeul îl posedă prin
expoziţii permanente sau temporare, cu ajutorul unor materiale explicative care să însoţesc
expoziţiile.
Astfel, proiectele desfăşurate (redate în tabelele de mai jos) în perioada de raportare
s-au desfăşurat respectând politicile culturale naţionale şi strategia culturală a Consiliului
Judeţean Bacău.
2016 – Principalele proiecte realizate
Nr.
crt.

Denumirea activităţii

Data

I.
EXPOZITII
Expoziţii permanente
1.
Universul - De la pământ la stele
31.05. - 01.06.
Îmbunătăţiri aduse expoziţiilor permanente
2.
Integrame pe touchscreen pe tematici
20.06.
de ştiinţele naturii
3.
„Memoria locului” – Casa memorială
21.12.
“Ion Borcea” Racova, Bacău
Expoziţii temporare
4.
„Comorile şi iluziile din farfurie” 4-6.03.
expoziţie itinerantă - Centrul de afaceri
Bacău - Târgul de Turism
5.
„Plante carnivore”
21.05.
6.
„Astropoezie”
31.05.
7.
Lumea ciupercilor ediţia a XI-a
12.10.
8.
Bogăţiile toamnei
12.10.
9.
„Rase de porumbei”
14-16.10.
10.
„Viciile-tentaţii înşelătoare”
09.11.
11.
Trofee de vânătoare Ediţia a VI-a
11.-13.11.
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Locaţia

Observatorul Astronomic
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Casa Memorială „Ion Borcea”
Centrul de afaceri şi expoziţii Bacău
Muzeul de Ştiinţele Naturii - sera
Observatorul Astronomic
Vivariu
Vivariu
Centrul de afaceri şi expoziţii Bacău
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Centrul de afaceri şi expoziţii Bacău
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Nr.
Denumirea activităţii
crt.
12.
Sunet şi culoare în lumea păsărilor
13.
Exponatul lunii – 12 exponate lunare
Expoziţii itinerante
14.
Natura – metalo ceramică
15.
16.

Insecte sociale – albina meliferă

17.

Strategii de supravieţuire în lumea
insectelor
Simţurile animalelor nocturne

18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.

Locaţia

Data
22.-27.11.
2016
15.01.-31.05.
16.09.201616.03.2017
28.09.2015 –
30.06.2016
04.06.2016 –
04.06.2017
29.10.2015 –
09.11.2016
15.01.

Vivariu
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Muzeul de Ştiinţele Naturii Roman
Muzeul Cinegetic al Carpaţilor
Răsăriteni Posada
Muzeul de Ştiinţele Naturii Roman
Muzeul Cinegetic al Carpaţilor
Răsăriteni Posada
Muzeul de Ştiinţele Naturii

Fructe şi seminţe din flora spontană şi
Muzeul de Ştiinţele Naturii Roman
cultivată
Noutăţi în astronomie
2016
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
Universul invizibil
2016
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
Evoluţia stelară
2016
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
II.
MANIFESTARI COMPLEXE
Ziua culturii Naţionale
15.01.
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Noaptea europeană a muzeelor 2016
21-22.05.
Ziua internaţională a muzeelor 2016
18.05.
Observaţii astronomice – calendarul
20.03.-28.09.
evenimentelor astronomice 2016
„Biologia şi dezvoltarea durabilă” 08-09.12.
Simpozion ediţia a XIV a
III. PROIECTE EDUCAŢIONALE
Calendarul naturii – activităţi educative
2016
Activităţile muzeale metode
2016
complementare educaţiei şcolare
Activităţile muzeale – din culisele
2016
muzeului de ştiinţele naturii – colocvii
ocazionate de evenimente naţionale
Activităţi muzeale – educaţia
03.-09.
nonformală şi educaţia informală

Muzeul de Ştiinţele Naturii
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
Unităţi şcolare din judeţul Bacău
Unităţi şcolare din judeţul Bacău

b.2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari
În întreaga perioadă de management Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion
Borcea” a fost prezent în unităţi şcolare din Bacău, pe lângă prezentări multimedia, prin
expoziţii itinerante, mărindu-se numărul şi flexibilitatea unor asemenea expoziţii.
S-au desfăşurat proiecte la sediul propriu dar şi la sediile beneficiarilor, unităţi şcolare
instituţii publice şi particulare, alte instituţii partenere.
Şi în anul 2016 conducerea instituţiei a avut în vedere mărirea categoriilor de
beneficiari ai activităţilor iniţiate de Complexul Muzeal.
Pentru a atrage tinerii, s-au implementat în expoziţiile Muzeului de ştiinţele naturii
elemente ce vizează tehnologiile noi şi anume:
- s-au adăugat materiale digitale pentru peretele interactiv ce conţine touchscreen-uri
şi ecrane care prezintă show-uri multimedia, filme documentare cu subiecte legate de
expoziţiile muzeului;
- în fiecare lună, în expoziţia permanentă a Muzeului de Ştiinţele Naturii se află un
“exponat al lunii”, care pe lângă etichetă este prevăzut cu un cod QR.
Activitatea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” se regăseşte la
intersecţia mai multor domenii ce au legătură directă cu ştiinţele naturii, patrimoniul cultural al
instituţiei, colecţiile, inclusiv biblioteca de specialitate care este baza de pornire a expoziţiilor
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permanente, temporare şi itinerante, a cercetării ştiinţifice, simpozioanelor, meselor rotunde
şi conferinţelor organizate, proiectelor educaţionale, concretizate în publicaţii ştiinţifice de
specialitate.

Nr.
crt.
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program

Nr. beneficiari
2016
(3)

(2)
Reparaţii curente
Tipărituri
suveniruri
Dotări
Manifestări culturale
Manifestări ştiinţifice

13923
2171
1405
37932
37932
4500

b.3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse
Se constată raportat la perioada anterioară de management, o creştere a numărului de
vizitatori, beneficiari a unui număr mai mare de proiecte culturale (dar şi o diversificare a
acestora).
Implementarea noilor tehnologii, precum şi a dezvoltării de proiecte ce vizează
expoziţii interactive, care implică publicul larg în subiectul prezentat a dus la mărirea
numărului de vizitatori.
Implicarea în proiecte europene/naţionale cum sunt “Noaptea Europeană a Muzeelor”,
“Săptămâna altfel“, “Noaptea europeană a cercetătorilor“ a dus la o deschidere mai largă a
instituţiei către public.
Organizarea la sediul instituţiei de mese rotunde, workshop-uri, cu ocazia
evenimentelor din calendarul ecologic, a Zilei Muzeelor, a Zilei Culturii Naţionale, a Zilelor
patrimoniului, a condus la atragerea către instituţie a mai multor categorii de public.
Expoziţiile organizate la sediul instituţiei au vizat subiecte din majoritatea domeniilor
ştiinţelor naturii, iar frecvenţa evenimentelor organizate la sediul subunităţilor şi a sediului
central, a crescut. De menţionat este şi deschiderea pentru public a obiectivului cultural
Observatorul Astronomic “Victor Anestin” care a determinat o creştere a numărului de
vizitatori raportat la anul anterior raportării.
C) Organizarea funcţionarea instituţiei
și propuneri de restructurare şi/sau reorganizare,
pentru mai buna funcţionare;
c.1. Măsuri de organizare internă;
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” îşi desfăşoară activitatea în baza
Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat de ordonatorul principal de credite.
S-au emis dispoziţii interne privind continuarea şi îmbunătăţirea implementării
sistemului intern de control managerial, conform legislaţiei în vigoare.
c.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
- nu este cazul;
c.3. Sinteza activităţii organismelor de conducere
Întreaga activitate în cadrul Complexului muzeal de ştiinţele Naturii se desfăşoară în
baza organigramei aprobate de ordonatorul principal de credite.
Întrunirile consiliului de administraţie se realizează, la propunerea directorului sau a unei
treimi din consiliul de administraţie, ori de câte ori este nevoie.
c.4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri,
evaluare, promovare, motivare/sancţionare);
a) Fluctuaţie
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TABEL cu evaluarea personalului în anul 2016
Nr. personal evaluat

51

TABEL cu numărul de personal care a parcurs în anul 2016 cursuri de formare profesională
Denumirea cursului de formare profesională
Conferinţă privind Achiziţiile publice
Curs instruire – utilizare S.E.A.P.

Nr.
personal
2
2

TABEL cu numărul de personal a cărui contract individual de muncă a încetat în 2016
Funcţie
Contabil şef gradul II – studii superioare
Gestionar custode treapta II – studii medii
TOTAL

Nr. Personal
1
1
2

TABEL cu numărul de personal angajat în 2016
Funcţie
Muzeograf gradul I – studii superioare
Muzeograf gradul II – studii superioare
Inspector de specialitate gradul I – S
Conservator treapta I – studii medii
Gestionar custode treapta I – studii medii
Îngrijitor – studii generale
TOTAL
tabelul managementului resurselor umane
1. Personal
a) Număr de personal conform statului de funcţii aprobat, din care:
- personal de conducere
- personal de specialitate
- personal tehnic
- personal financiar contabil şi administrativ
b) Număr de personal prevăzut să se realizeze, din care:
- personal de conducere
- personal de specialitate
- personal tehnic
- personal financiar contabil şi administrativ

Nr. Personal
1
2
2
1
1
1
8
U.M.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

Anul 2016
57
57
8
35
14
57
8
35
14

c.5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri
/refuncţionalizări ale spaţiilor
Una dintre principalele atribuţii ale muzeului este dezvoltarea colecţiilor de bunuri de
patrimoniu muzeal, care constituie şi fundamentul activităţii de comunicare pe care instituţia o
oferă publicului vizitator. În cadrul planului managerial, au fost incluse proiecte de cercetare
ştiinţifică în derulare, aprobate de Consiliul Judeţean Bacău. Durata de desfăşurare a
acestora variază, fiind planuri anuale sau multianuale de cercetare. În urma proiectelor
ştiinţifice rezultă bunuri culturale care îmbogăţesc patrimoniul instituţiei.
Activităţile legate de evidenţa bunurilor care sunt deja în colecţiile muzeului (peste
220.000 piese) sau care intră permanent în gestiunile subunităţilor sunt vitale pentru
funcţionarea firească şi eficientă a instituţiei şi acesta este motivul pentru care Ministerul
Culturii şi Cultelor, în calitate de coordonator metodologic al muzeelor, a acordat o atenţie
specială metodelor de înregistrare şi documentare a bunurilor culturale din muzee, metode
aplicate în cadrul instituţiei noastre. Există o mare varietate de categorii de obiecte, precum
şi diferenţe mari ca număr de piese, între domeniile la care se referă colecţiile muzeului. De
asemenea, achiziţiile de bunuri au o dinamică diferită. De exemplu colecţia de entomologie
sau cea de plante superioare se măresc considerabil anual.
Conservarea stării fizice stabile a bunurilor gestionate se poate obţine doar prin
supravegherea constantă a condiţiilor de microclimat şi evitarea instalării factorilor de risc
dăunători pentru piesele din colecţii.
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Cu privire la imobilele aflate în administrarea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
„Ion Borcea”, s-au făcut reparaţii curente care să menţină starea de conservare a acestora,
dar şi intervenţii asupra clădirii monument istoric a Observatorului Astronomic, aceasta fiind
reabilitată. Pe lângă fostul castel de apă al Bacăului s-a construit o clădire nouă care
cuprinde 5 centre de informare.
Modalitatea principală prin care patrimoniul este valorificat este aceea de realizare a
expoziţiilor. În perioada de raportare s-a avut în vedere conservarea și amenajarea spaţiilor
expoziţiilor permanente „Păduri din România” şi „Ocrotirea Naturii”.
La Muzeul de Știinţele Naturii pentru o desfăşurare a activităţii în condiţii optime, cât
mai aproape de standardele la care a fost proiectată şi construită clădirea din Al. Parcului nr.
9, este necesară recuperarea spaţiilor în care îşi desfăşoară acum activitatea Biblioteca
Judeţeană.
Pe lângă accesul beneficiarilor în spaţiile sus menţionate, este de asemeni necesară
mărirea suprafeţei de depozitare a pieselor de patrimoniu, depozitele actuale fiind
insuficiente, parte din colecţii fiind adăpostite în magazii, spaţii pentru birouri sau adăpostul
antiatomic.
f.3. Analiza programului minimal realizat
Activitatea instituţiei Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Ion Borcea” Bacău a fost
constituită în perioada de raportare din proiecte culturale cumulate în programul cultural
minimal anual.
Produsele culturale principale ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Ion Borcea”
Bacău sunt expoziţiile.
Din acest motiv am considerat necesară enumerarea proiectelor expoziţionale
implementate şi a numărului de proiecte pe categorii.
Proiectele expoziţionale pentru fiecare an de raportare sunt:
2016 - 22 proiecte cultural expoziţionale distribuite pe categorii astfel:
- 3 proiecte ce vizează expoziţii permanente şi îmbunătăţiri aduse acestora:
„Universul – de la Pământ la Stele”
Integrame pe touchscreen pe temetici de ştiinţele naturii
„Memoria locului” Casa Memorială Racova, Bacău
- 10 proiecte ce vizează expoziţii temporare:
„Comorile şi iluziile din farfurie”
„Plante carnivore”
„Astropoezie”
„Lumea ciupercilor” ediţia a XI-a
„Bogăţiile toamnei”
„Rase de porumbei”
„Viciile-tentaţii înşelătoare”
„Trofee de vânătoare” Ediţia a VI-a
„Sunet şi culoare în lumea păsărilor” Ediţia a VI-a
„Exponatul lunii” – 12 exponate lunare şi anume:

♦ Exponatul lunii februarie: Raţa mare (Anas platyrhynchos)
♦ Exponatul lunii martie: Mătăsarul
♦ Exponatul lunii aprilie: „Bondarul de pământ” (Bombus terrestris)
♦ Exponatul lunii mai: „Crucea voinicului” (Hepatica transsilvanica)
♦ Exponatul lunii iunie: Cocosul de mesteacan (Lyrurus tetrix)
♦ Exponatul lunii iulie: „Păstrăvi” (Cerioporus squamosus):
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♦ Exponatul lunii august: „Gândacul albastru de pământ” (Carabus intricatus):
♦ Exponatul lunii septembrie: „Uliul porumbar”
♦ Exponatul lunii octombrie: „Cufundarul polar”
♦ Exponatul lunii noiembrie Şorecarul comun (Buteo Buteo)
♦ Exponatul lunii decembrie Mamutul lânos (Mammuthus primigenius)
♦ Exponatul lunii ianuarie 2017 – „Corcodelul mare”

- 9 proiecte ce vizează expoziţii itinerante:
 2 vernisaje expoziţii itinerante:
o Natura – metalo ceramică (15.01. şi 16.09.)
 7 proiecte de itinerare a expoziţiilor ce au fost vernisate în anii anteriori:
o „Insecte sociale – albina meliferă”
o „Strategii de supravieţuire în lumea insectelor”
o „Simţurile animalelor nocturne”
o „Fructe şi seminţe din flora spontană şi cultivată”
o „Noutăţi în astronomie”
o „Universul invizibil”
o „Evoluţia stelară”
Pe parcursul perioadei de raportare s-au derulat 95 proiecte.
Ele s-au desfăşurat astfel: 22 proiecte cultural expoziţionale.
Dintre acestea de evidenţiat sunt:
- 3 proiecte: unul vizând expoziţia permenentă „Universul – de la Pământ la stele” (la
subunitatea Observatorul Astronomic şi expoziţiile temporare „Plante carnivore” şi „Viciile –
tentaţii înşelătoare” la Muzeul de Ştiinţele Naturii.
- ediţia a XI a a simpozionului ştiinţific „Biologia şi dezvoltarea durabilă”;
- a 9 a ediţie a evenimentului Noaptea Europeană a Muzeelor;
- a 6 a ediţie “Şcoala Altfel”, proiecte care s-au bucurat de un real succes.
- 5 proiecte vizând manifestări complexe;
- 45 proiecte educaţionale;
- 14 proiecte cultural ştiinţifice;
- 9 proiecte de întreţinere a patrimoniului.
În cazul fiecărei activităţi desfăşurate pe parcursul anului 2016, s-au realizat fotografii
şi mărturii video, materiale care au intrat în arhiva digitală a instituţiei.
Pentru exemplificare, am ales câteva imagini din cadrul celor mai importante
manifestări desfăşurate în anul 2016 în cadrul Complexului muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion
Borcea” Bacău.
Vernisarea oficială a expoziţiei permanente „Universul – de la Pământ la stele” 31.05.2016
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Vernisarea expoziţiei permanente „Universul – de la Pământ la stele” 01.06.2016
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Activități în cadrul proiectului „Noaptea europeană a muzeelor” 21-22.05.2016
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Aspecte din vernisajului expoziţiei „Viciile tentaţii înşelătoare” 9.11.2016

Vernisarea expoziţiei „Trofee de vânătoare” 11.11.2016

Simpozionul internaţional „Biologia şi dezvoltarea durabilă” ediţia a XIV a 8-9.12.2016
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7. Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” are în componenţa sa patru secţii: Istorie-arheologie,
Etnografie, Artă şi Relaţii publice, logistică, marketing cultural, editorial, cu cele patru expoziţii
permanente de arheologie, istorie, artă și etnografie; două case memoriale (Casa „George
Bacovia” şi Casa „Nicu Enea”); un Muzeu orăşenesc la Buhuşi şi o Colecţie de etnografie”Preot
Vasile Heisu” în comuna Răcăciuni.
În afară de cercetare și conservare, scopul esențial al muzeului în societatea
contemporană este educarea. Muzeul oferă prin expozițiile sale permanente sau temporare,
prin programele științifice și culturale, un număr bogat de cunoștințe grupate într-un sistem
organizat. Privit sub acest aspect, el îndeplinește și rolul unui centru de documentare, dând
vizitatorilor o serie de informații curente într-o formă atractivă și vie, ușor accesibilă. Această
activitate a muzeului este complexă, contribuind atât la instruirea publicului larg cât și la
dezvoltarea imaginației și sensibilității lui.
Numai simplul contact direct cu mărturia istorică sau opera de artă trezește în vizitator
sentimentul de respect și admirație față de adevăr și perfecțiune, muzeele cu profil istoric
jucând un rol de primă importanță în educația patriotică și cetățenească a vizitatorilor,
relevându-se trecutul și prezentul țării, personalitatea și activitatea celor care și-au dăruit
întreaga lor muncă ideii de progres, contribuind la îmbogățirea științei, tehnicii și culturii.
Formarea intelectuală și etică a copiilor prin muzeu nu se limitează azi doar la
vizitarea expozițiilor, însoțiți de profesorii lor sau de specialiștii muzeului. Este vorba de a-l
pune pe copil în contact direct cu un anumit fenomen științific sau de creație spirituală,
antrenându-l chiar în aplicarea lui practică.
În sensul acesta și instituția noastră a început să funcționeze după aceste idei
abordând subiecte care conțin imagini-efect, produse audio-vizuale și expuneri interactive.
Conceptul curatorial pornește de la un ”plan de interpretare” care presupune o viziune,
obiective precise și bagajul de cunoștințe al specialiștilor.
Obiectivele generale cât și cele specifice, au fost astfel armonizate cu aceste funcții de
bază ale unei instituții muzeale:
- să asigure creșterea calității serviciului muzeal și o bună administrare tehnică și logistică,
vizând creșterea interesului public;
- elaborarea de programe și proiecte culturale proprii în domeniul cercetării, evidenței și
valorificării patrimoniului mobil și imobil, prin expoziții permanente sau temporare, studii și
comunicări științifice, în concordanță cu strategia culturală promovată la nivel național și obiectivele
socio-culturale ale județului;
- stabilirea și aplicarea unor măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru aducerea la
îndeplinire a programelor culturale aprobate;
- cercetarea și dezvoltarea colecțiilor muzeale și a patrimoniului muzeal s-a făcut prin
programul de cercetare și săpături arheologice dar și prin cel de achiziții de bunuri muzeale și
donații;
- s-au realizat lucrări de protejare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural aflat în
administrarea noastră;
- a fost inițiat un program de reparații și igienizare a patrimoniului unităților aparținătoare
Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, constituit pe baza unei programări concrete, în funcție de
priorități, specificațiile tehnice ale materialelor folosite dar și urgențe și programări constatate de cei
avizați.
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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:
Pe parcursul anului calendaristic 2016 instituţia a continuat raporturile de colaborare și
parteneriat cu alte instituţii de cultură, de învățământ, asociații și fundații din judeţ:Muzeul Militar
Naţional „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău; Serviciul Judeţean Bacău al Arhivelor Naţionale;
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; Universitatea „George Bacovia” Bacău; Colegiul
Național de Artă ”George Apostu” Bacău; Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Iulian Antonescu” Bacău;
Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău; Prefectura judeţului Bacău; Ansamblul Folcloric
”Busuiocul”; Filarmonica ”Mihail Jora” Bacău; Primăria Bacău; Inspectoratul Şcolar Judeţean
Bacău; Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” Bacău;Asociaţia Refugiaţilor din Basarabia,
Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa; Asociaţia Cultul Eroilor – Filiala „Col.r. Corneliu Chirieş” Bacău;
Asociaţia „Regimentul 3 Artilerie 1877”; Asociaţia „6 Dorobanţi”; Asociaţia Generală a Arhiviştilor
din România – filiala Bacău; Asociaţia Culturală „Pro Basarabia şi Bucovina” (filiala Bacău); Grupul
de inițiativă Basarabeană – filiala Bacău; Asociaţia Filatelică „Grigore Pascu” Bacău; Clubul
„Colecționarii” Bacău; Muzica militară a Garnizoanei Bacău; Lions Club „Sfântul Gheorghe” Bacău;
Palatul Copiilor Buhuși; Uniunea Scriitorilor din România; Uniunea Artiștilor Plastici din România.
Pe parcursul anului calendaristic 2016 instituţia a continuat raporturile de colaborare și
parteneriat cu alte instituţii de cultură, de învățământ, asociații și fundații din ţară:Complexul
Muzeal Naţional Moldova Iaşi; Complexul Muzeal Neamţ; Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud;
Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi; Muzeul Judeţean Buzău; Muzeul de Istorie „Vasile Pârvan” Bârlad;
Muzeul de Istorie Roman; Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui; Muzeul Naţional de Istorie al
României; Muzeul Naţional Cotroceni; Muzeul Olteniei Craiova; Muzeul Bucovinei Suceava;
Muzeul de Artă Brasov; Muzeul de Artă „Ion Ionescu Quintus” Ploiești; Muzeul Judeţean
Botoşani, Muzeul Judeţean Teleorman, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, Muzeul
Municipal Sebeş, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti; Institutul de Istorie „A.D.
Xenopol” Iaşi; Institutul de Arheologie Iaşi; Institutul de Arheologie Cluj Napoca; Institutul de
Istorie „Nicolae Iorga” Bucureşti; Academia Română (filiala Iaşi); Biblioteca Universităţii „Dunărea
de Jos” Galaţi, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, Biblioteca „I.G. Sbiera”
Suceava, Asociaţia C.C.D. Ştefan cel Mare – Mănăstirea Putna; Forumul Democrat German –
filialele Bacău, Piatra Neamț, Buhuși, Resița; Mitropolia Moldovei şi Bucovinei; Direcţia pentru
Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Iaşi; Institutul Naţional al Patrimoniului București; Uniunea
Artiștilor Plastici – filialele Bacău, Iași, București, Buzău, Focșani, Bistrița; Uniunea Arhitecților din
România – Filiala teritorială Bacău – Neamț; Rețeaua Națională a Muzeelor din România; etc.
Pe parcursul anului calendaristic 2016 instituţia a continuat raporturile de colaborare și
parteneriat cu alte instituţiipe plan extern:Ministerul Culturii din Republica Moldova; Uniunea
Artiștilor Plastici din Republica Moldova; Muzeul Național de Artă al Moldovei din Chișinău;
Ambasada Republicii Federale Germania la București; Institut für Ur-und Frühgeschichte,
Friedrich-Alexander - Universität Erlangen-Nürnberg, Germania.
2. Participarea în calitate de partener (coorganizator, coinițiator, invitat, participant etc.) la
programe/proiecte europene/internaționale:
- Ziua Internațională a Muzeelor – inițiator Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM);
- Noaptea Europeană a Muzeelor – inițiator Ministerul Culturii, Franța;
- Saloanele Moldovei – coinițiator Ministerul Culturii din Republica Moldova și Uniunea
Artiștilor Plastici din Republica Moldova.
-”Comorile României"/ "Treasures of România" – în cadrul Programului de Cooperare
Culturală dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze.
Principalele programe, proiecte, activităţi cultural-ştiinţifice şi artistice realizate în anul 2016
S-au continuat proiecte mai vechi, devenite tradiţionale şi au fost derulate proiecte noi
menite să pună în evidenţă caracterul pluralist şi multidiversitatea specifice activităţii de bază a
instituţiei.
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I. Cercetare ştiinţifică
Cercetarea patrimoniului muzeal este o activitate permanentă şi continuă a muzeografilor
noștri, necesară pentru cunoaşterea trecutului istoric, cultural și artistic al judeţului Bacău. Atât
cercetările de teren cât și cercetarea patrimoniului național a direcţionat completarea patrimoniului
propriu prin descoperiri arheologice, donaţii de artă plastică contemporană locală, națională și
internațională şi un program de achiziţii de artă veche românească, orientat prioritar spre
evidenţierea creaţiei artiştilor originali.
Pe parcursul anului, alături de documentarea și cercetarea patrimoniului muzeal în vederea
realizării proiectelor proprii , cele mai importante activități ale acestui program au fost:
A. Secția Arheologie-Istorie
- diagnosticul arheologic intruziv pentru proiectul „Varianta de ocolire a municipiului
Bacău” și cercetări arheologice preventive pe raza localităților : Sarata, Letea Veche, Siturile
1, 6 și 7 (responsabil științific Istina Elena-Lăcrămioara, șef secție Arheologie-Istorie);
- cercetări arheologice nondistructive în așezarea civică de la Răcătău, coordonator
de proiect dr.Carsten Mischka, în luna iulie 2016.
B. Secția Etnografiea
- s-a continuat Cercetarea de teren în com. Izvorul Berheciului, Holt, Livezi, Sănduleni,
Berești-Tazlău (Tescani,Poieni), Strugari (Nadişa, Iaz, Pietricica), com. Mărgineni (Pădureni,)
și Cercetarea de teren referitoare la plantele de leac în satele Buda, Blăgești, Măgireşti,
Mărăşti.
- s-a întocmit (parţial) glosarul expoziţiei permanente de etnografie.
C. Secția Artă:
- s-a efectuat documentare și cercetare pentru realizarea expozițiilor temporare din
programul expozițional al anului și a expoziției de bază la Casa memorială ”George Bacovia”.
- documentarea şi cercetarea patrimoniului muzeal pentru editarea albumului Artişti
plastici băcăuani în colecţiile Muzeului de Artă Bacău, vol.II.
- 8 - 17 august –Tabăra de cercetare aplicată pentru studenţi: Promovare multimedia
a Casei Memoriale George Bacovia - montaj foto-video, proiect realizat de artistul
Ungureanu Ovidiu în colaborare cu grupa de masteranzi ai Facultăţii de Arte Vizuale şi
Design din cadrul Universităţii de Arte „Geoge Enescu” Iaşi (coordonator de proiect Dionis
Pușcuță - șef Muzeu Artă).
II. Administrarea patrimoniului muzeal
1. Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal
A. Secția Arheologie-Istorie
Conservare:
- au fost continuate lucrări de amenajare a depozitelor și s-au respectat activitățile
specifice conservării patrimoniului muzeal conform legilor în vigoare.
Restaurare:
- a fost continuată prelucrarea materialului arheologic ceramic prin utilizarea procedeelor
tehnice specifice rezultat din campaniile arheologice din 2014 de pe șantierul arheologic Fulgeriș,
com. Pâncești, jud. Bacău;
- au fost restaurate obiectele de patrimoniu provenite de la casa memorială ”George
Bacovia”;
- a fost restaurat un număr de 35 de obiecte din metal și 58 de monezi provenite din donații;
- s-au restaurat 157 de obiecte provenite din donații de la Secția Etnografie (Colecția
Heisu), Casa Bacovia și din satul Fulgeriș;
- începând cu luna august, laboratorul de restaurare a lucrat materialul provenit din
proiectul Diagnosticul Arheologic al variantei ocolitoare a Bacăului 2016 de pe cele 7 situri
inventariate de arheologi însumând 443 de secțiuni;
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- în lunile septembrie și decembrie s-a prelucrat materialul arheologic de pe Situl 1
Sărata, însumând 261 de complexe, iar de pe Situl 4 Săucești a fost prelucrat materialul
arheologic din 397 de complexe. De asemeni, din Situl 4 Letea s-a prelucrat materialul
arhelogic de pe 15 complexe;
- în laboratorul de restaurare hârtie au fost supuse operațiunilor de restaurare un
număr de 6 bancnote de hârtie și volumul ”Carpica”, IV, 1971.
B. Secția Etnografie
Conservare:
- au fost întocmite 40 de fișe de conservare pentru operele nou intrate în patrimoniul
secției și pentru cele supuse restaurării.
Restaurare:
- s-a parcurs fluxul metodologic de restaurare pentru 20 de piese etnografice (pe
suport textil);
- au fost făcute investigații asupra obiectelor de lemn (14 piese) și de metal (3 piese)
intrate în patrimoniul secției în anul 2016.
C. Secția Artă
Conservare:
- s-au efectuat operaţiuni de curăţare a sculpturilor din curtea Muzeului de Artă și a
pieselor de artă decorativă – tapiserie;
- s-au refăcut ramele la un număr de 25 de lucrări de pictură;
- s-au izolat și stabilizat împotriva umidităţii un număr de 139 lucrări de pictură;
- s-au înrămat 85 de lucrări semnate Nicu Enea, George Apostu, Nicolae Vermont,
Theodor Pallady, Ion Diaconescu etc;
- s-a efectuat verificarea, conservarea, predarea, încadrarea în paspartuuri şi
înrămarea temporară a lucrărilor de grafică semnate Ștefan Constantinescu, Aurel Băeșu și a
celor realizate în taberele Tescani;
- s-au conservat lucrările de tapiserie în vederea expunerii în cadrul expoziției Artiști
plastici băcăuani în colecțiile Muzeului de Artă, ediția a II-a.
Restaurare:
- consolidarea și restaurarea a 3 rame de oglinzi provenite de la casa memorială ”George
Bacovia”;
- s-a întocmit documentaţia de restaurare (fişele de restaurare) şi s-au făcut operaţiuni
de curăţire a stratului de culoare, vernisare, chituire, retuş la 10 lucrări de artă plastică din
patrimoniul muzeal.
2. Evidența patrimoniului muzeal
A. Secția Arheologie- Istorie
- s-au realizat fotografii digitale pentru evidenţa patrimoniului secţiei, au fost întocmite
acte de evaluare şi documentare pentru piesele intrate în patrimoniul secţiei prin cercetare,
donaţii şi achiziţii;
- s-au marcat bunurile culturale provenite de pe şantierul arheologic Fulgeriş;
- s-au marcat bunurile culturale provenite de pe diagnosticul arheologic intruziv
realizat pentru proiectul Varianta de ocolire a municipilui Bacău;
- s-au introdus în baza de date un număr de 220 de Fișe Analitice de Evidență din
patrimoniul instituţiei și s-au întocmit fişe analitice de evidenţă a pieselor din gestiunea
Tezaur.
B. Secția Etnografie
- au fost realizate 185 de fişe analitice de evidenţă pentru piesele mai vechi (Colecția
Comănești) şi pentru cele nou intrate în gestiunea secției;
- a fost întocmit Registrul Unic de evidență analitică pentru colecția Comănești;
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- s-au realizat 40 de fişe de conservare pentru piesele care au fost supuse restaurării
şi pentru piese nou intrate în gestiune și au fost pregătite fotografiile pentru întocmirea fișelor
de fototecă.
C. Secția Artă
- s-au întocmit acte de evaluare şi s-a realizat documentarea, înregistrarea şi
fotografierea digitală a lucrărilor intrate în patrimoniul secţiei prin donaţii şi achiziţii (20 lucrări)
şi a celor premiate la Saloanele Moldovei din 2015 (4 lucrări);
- s-a continuat înregistrarea întregului patrimoniu pe registre noi, adaptate criteriilor
propuse de C.I.M.E.C Bucureşti;
- au fost reînnoite contractele de custodie pentru lucrările de pictură, grafică şi
sculptură cu Muzeul de Etnografie şi Artă “D. Ghika” Comăneşti - 150 lucrări; Primăria
Răcăciuni - o lucrare; Muzeul de istorie Buhuşi - 9 lucrări; Secţia de Istorie din cadrul
Complexului Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău - 10 lucrări; Prefectura Judeţului Bacău - 12
lucrări.
D. Secția relaţii publice, logistică, marketing cultural, editorial
- a fost făcută centralizarea şi arhivarea articolelor, notelor, recenziilor etc. apărute în
presă şi publicaţiile de specialitate, precum și a materialelor de promovare referitoare la
activităţile instituţiei;
- recepţionarea, înregistrarea, inventarierea produselor de artizanat/suvenir și a
obiectelor promoționale;
- evidența și păstrarea stării de funcționare a aparaturii informatice din instituție.
Bibliotecă
- au fost făcute înscrieri de noi cititori (8 persoane), au fost împrumutate 566 cărţi şi
periodice unui număr de 62 cititori; au fost centralizate articolele din presă şi materialul
publicitar referitor la activităţile Complexului; s-au primit/trimis gratuit cărţi şi periodice în
cadrul schimbului interbibliotecar/ interinstituţional;
- au fost înregistrate 211 cărți și publicații provenite din achiziții, donații, schimb
interbliotecar cu o valoare totală de 4.500 lei.
3. Clasarea patrimoniului mobil
La secția Artă se află în lucru fişe de evidenţă, rapoarte de expertiză, fotografii, a 26
dosare cu propuneri de clasare în categoria Tezaur.
III. Dezvoltarea patrimoniului muzeal
Patrimoniul muzeal, în cele două ipostaze ale sale, material și imaterial, are un caracter
deschis şi se dezvoltă în permanenţă. Valorificarea cercetării ştiinţifice prin propuneri de achiziţii de
piese etnografice şi opere de artă este o permanentă provocare în dezvoltarea patrimoniului
muzeal. Donaţiile şi preluările în custodie contribuie de asemenea la dezvoltarea patrimoniului
muzeal.
A. Secția de Arheologie-Istorie
- în cursul anului 2016 au fost restaurate, studiate şi inventariate un număr de 231 bunuri
culturale în valoare de 6,314 lei;
- au intrat în gestiunea secţiei şi descoperile arheologice rezultate în urma
diagnosticului arheologic și a cercetărilor arheologice preventive realizate pe varianta de
ocolire a municipiului Bacău.
B. Secția Etnografie
.
- în anul 2016 patrimoniul Muzeului de Etnografie s-a îmbogățit cu 19 de piese (14
piese lemn-metal, 5 textile).
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C. Secția Artă
- au intrat în patrimoniul Muzeului de Artă un număr de 24 lucrări provenind din
următoarele surse: 19 donații, 4 lucrări premiate Saloanele Moldovei, ediția a XXVI-a, 1
lucrare achiziționată.
D. Secția relaţii publice, logistică, marketing cultural, editorial
- au intrat în patrimoniul Colecției Numismatică și metal comun un număr de 53 de
piese în valoare de 1.729 lei;
- a fost prelucrat un număr de 290 monede în vederea evaluării și achiziționării și un număr de 100
de monede și bancnote în vederea introducerii în patrimoniu;
- s-au înregistrat un număr de 235 volume provenite din schimb interbibliotecar şi donaţii interne
şi internaţionale.
IV. Valorificarea patrimoniului muzeal
S-au realizat schimburi bibliotecare cu instituţii de profil din ţară şi din străinătate. A fost
încheiat un mare număr de parteneriate cu instituţii de învăţământ şcolar şi universitar, cu institute
academice şi de cercetare ştiinţifică.
A. Participări ale specialiştilor instituției la sesiuni ştiinţifice, simpozioane locale şi naţionale
- în cursul anului 2016, au fost susținute un număr de 43 de comunicări științifice.
B. Studii, articole, note, recenzii, varia
- s-au publicat un număr de peste 40 studii, articole, note, interviuri, etc.în publicații locale și
naționale.
C. Participări la expoziții temporare naționale
 Participarea cu piese din categoria Tezaur (54 buc.) la expoziţia naţională Aurul şi
argintul antic al României, vernisată la Muzeul Naţional de Istorie al României în data de
19.12.2013 și itinerată pe parcursul anului 2016 la mai multe muzee din ţară;
 Participarea cu piese din categoria tezaur (5 buc.) la expoziţia internaţională
Comorile României, organizată de Muzeul Național de Istorie a României București, itinerată
în anul 2016 în Republica Populară Chineză, vernisată în data de 28 ianuarie la Muzeul
Național al Chinei Beijing, iar în perioada 05 iulie-05 august a fost expusă la Muzeul
Provinciei Sichuan;
 Participarea cu piese la organizarea expoziției Imaginea femeii între artă și simbol
organizată de Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare”, vernisată pe data de 11 martie;
 Participarea cu piese la organizarea expoziției De la natură la cultură. Arta
prelucrării osului și cornului organizată de Complexul Muzeal Național ”Moldova” Iași,
vernisată în data de 24 mai;
 Participarea cu piese la organizarea expoziției Civilizații suprapuse organizată de
Muzeul Național de Istorie București, vernisată în data de 22 iunie;
 Participarea cu piese la organizarea expoziţiei Război fără arme, organizată de
Muzeul Județean Botoșani la Muzeul de Istorie și Arhelogie Săveni, în perioada octombrienoiembrie;
 Colaborare cu Nichita Danilov - Centrul Cultural Român din Chișinău, pentru
realizarea unei expoziții Bacovia, 7 decembrie;
 Aurel Băeșu - lansare album documentar, simpozion și expoziție, în colaborare cu
scriitorul Emil Nicolae si muzeograful Lucian Corneliu Agaleanu, 30 martie– 15 mai;
 Artişti plastici băcăuani în colecţiile Muzeului de Artă - ediția a II-a, expoziție și
album de artă, 22 -31 decembrie;
 Participare cu piese la organizarea expoziției Viciile – tentații înselătoare,
desfășurată la Complexul Muzeal de Științele Naturii ”Ion Borcea” Bacău, vernisată pe data de 9
noiembrie 2016.
D. Reamenajare expoziții permanente
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 Ilie Boca - expoziție retrospectivă; Muzeul de Artă, vizionare film documentar și
expoziție retrospectivă cuprinzând 150 de lucrări, 8 - 31 decembrie;
 Medalion Vasile Heisu, segment reconstituind aspecte din viața preotului
colecționar de artefacte etnografice de la Răcăciuni, mai;
 Reamenajarea Casei Memoriale ”George Bacovia”;
 Reamenajarea segmentelor dedicate agriculturii, pescuitului și vânătorii, din
expoziția permanentă de etnografie, octombrie.
E. Participări la editări albume, cataloage, pliante
 Catalogul expoziției De la natură la cultură. Arta prelucrării osului și cornului,
organizată de Complexul Muzeal Național ”Moldova” Iași;
 Catalogul expoziției Comorile României, editat de Muzeul Național al Chinei,
Beijing.
V. Promovarea şi dezvoltarea culturii, artei şi civilizaţiei româneşti
1. Saloane, simpozioane, festivaluri, colocvii, lansări de carte, târguri
2. Expoziţii personale şi de grup
3. Spectacole muzicale, dramatice, coregrafice
Au fost iniţiate şi desfăşurate proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei
permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind:
- elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
- conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale
precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
- păstrarea şi cultivarea specificului zonal;
- stimularea creativităţii şi talentului;
- revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor specifice zonei cât şi susţinerea
celor care le practică.
- cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi ale artelor
contemporane;
- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.
1. Tabăra de pictură Straja 2015
Expoziţie cu 153 lucrări de pictură realizate de artiştii băcăuani, Galeriile Alfa, 5
ianuarie - 5 februarie;
2. Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie
- simpozion 166 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu
- prelegerea Cultura locală – cultura națională, susținută de conf.univ.dr. Ioan Dănilă,
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
- recital de muzică folk - Florin Țuțuianu
3. Colecții
Expoziție de pictură și grafică însumând 98 de lucrări semnate de 20 de artiști activi în
special în perioada interbelică. Colaboratori colecționarii Octav Olaru, Ovidiu Ungureanu,
Adrian Rorich. Galeriile Alfa, 9 februarie – 19 martie;
4. Simpozion Unirea Principatelor Române. 24 Ianuarie în istoria românilor
În parteneriat cu Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Iulian Antonescu”, Colegiul Naţional
„Gheorghe Vrănceanu” Bacău, 25 ianuarie;
5. Iubim Dragobetele, ediţia a VI-a
- conferință cu tema Despre frumusețea iubirii, invitați: prof. Anamaria Paiu - psiholog,
Roxana-Biatrice Voisei și preot Alexandru Racheru
- moment muzical susținut de Delia Andreea Andrei, 24 februarie;
6. Rezonanța culorii - Carmen Poenaru
Expoziție personală de pictură și grafică, prezentată de criticul de artă Mihai
Păstrăguș, 25 martie– 23 aprilie;
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7. Simpozion 98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România
În colaborare cu Asociaţia Refugiaţilor din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul
Herţa – Bacău; Asociaţia Culturală Pro-Basarabia şi Bucovina – Filiala Bacău; Grupul de
Iniţiativă Basarabeană – Bacău, 26 martie;
8. Războaie fără victime. Producerea țesăturilor în preistorie
Expoziție și film documentar, martie - aprilie 2016;
9. Icoanele satului românesc
Expoziţie de fotografie documentară cuprinzând bisericile de lemn din judeţul Bacău,
aprilie;
10. (In)certitudini - Răzvan (Zuzu) Caratănase
Expoziţie personală de grafică și gravură, Galeriile Alfa, 24 aprilie -16 mai;
11. 9 Mai în conştiinţa românilor
Simpozion organizat în colaborare cu Filiala Bacău a Muzeului Militar Naţional „Regele
Ferdinand I”, 9 mai;
12. Japonia departe-aproape de Bacău, ediția a III-a
- expoziţia foto-haiku „Declic în silabe”; lansare de carte; seară culturală japoneză, 12
mai;
13. Ziua internațională a muzeelor
- Conferința științifică Carmen Sylva – Regina binefecătoare, prof. dr. Coșa Anton
- lansarea volumul Découvertes monétaires du Complexe Muséal Iulian Antonescu
Bacău din seria Corpus Numorum Moldaviae, vol. VI.1., coordonator prof. Viorel M. Butnariu,
18 mai;
14. Noaptea Muzeelor, ediția a XII-a
- Galeriile Alfa: Tabăra de la Pralea, ediția I, expoziție de artă plastică și fotografică
realizate de 12 artiști băcăunai și ieșeni; prezentarea filmului documentar-artistic al taberei,
realizat de trei artiști fotografi - Ovidiu Ungureanu, Ciprian Pricop și Vlad Onescu, 21 mai - 14
iunie;
- Redeschiderea Casei Memoriale George Bacovia, proiecție 3D video-mapping
Bacovia; proiecția filmului documentar Casa Bacovia între vechi și nou;
- Muzeul de Artă: vernisajul expoziţiei DADA - Omagiu lui Tristan Tzara, realizată în
colaborare cu UAP - filiala Bacău, UAP - filiala Iaşi şi Primăria Municipiului Moineşti;
- Casa Memorială Nicu Enea: vizitarea expoziţiei permanente şi vizionare de filme
documentare;
- Muzeul de Istorie și Muzeul de Etnografie: vizitarea expozițiilor permanente;
- Sediul Central: Jucăriile copilăriei de altădată, expoziţie realizată în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău şi Asociaţia
„Muzeul Jucăriilor” Bucureşti, 20 mai - iunie; Expoziția Zilele fanilor lego, 20 -22 mai;
- Audio - video ghid, proiect național derulat pe toată durata programului.
15. Saloanele Moldovei - ediţia a XXVI-a
Expoziţie - concurs de artă contemporană Bacău – Chișinău
Galeriile Alfa, Galeriile Frunzetti, Muzeul de Artă Contemporană George Apostu,
Coorganizator Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova,
Parteneri: Ministerul Culturii al Republicii Moldova, UAP România - filiala Bacău,
Centrul de Cultură şi Artă „George Apostu”, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău,
Consiliul Județean Bacău, Primăria Municipiului Chișinău, Primăria Municipiului Bacău;
Bacău 14 iulie - 13 august, Chișinău 31 august - 25 octombrie;
16. 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial
Manifestare realizată în colaborare cu Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” –
Filiala Bacău, Muzeul de Istorie Onești, Garnizoana Bacău, 28 august - septembrie;
17. Zilele Europene ale Patrimoniului
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- Tapiserie - artă și meșteșug, expoziţie de tapiserie din patrimoniul Muzeului de Artă,
26 august - 28 septembrie, Lecție Deschisă – 17 septembrie;
18. Tescani 40
Expoziție cu lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă, 15 septembrie - 15 noiembrie;
19. Simpozionul Naţional „Vasile Pârvan” 6 - 7 octombrie 2016
- Conferințe în plen
- Lansări de carte: Sigiliile din colecţia Muzeului de Istorie Bacău, semnată de prof. dr.
Anton Coşa; Carpica (nr. XLV/2016), anuarul Complexului Muzeal "Iulian Antonescu" din
Bacău; Acta Carpatica (nr. II/2015), anuarul românilor din sud - estul Transilvaniei;
Acta Bacoviensia (nr. XI/2016), anuarul Arhivelor Naţionale Bacău; Monumente
istorice băcăuane, vol. V - Sinagoga Cerealiştilor din Bacău, autor dr. Dimitrie Ovidiu Boldur;
- Vernisajul expoziției Obiecte de podoabă – între simbol și estetică, octombrienoiembrie;
20. Henri Matisse - Triumful modernismului
Expoziție cu 109 lucrări de litografie și grafică aparținând colecționarului Thomas
Emerling, Galeriile Alfa, 10 octombrie - 10 noiembrie;
21. Ion Mihalache - pictură și grafică
Expoziție personală cuprinzând 111 lucrări, Galeriile Alfa, 17 noiembrie - 16
decembrie;
22. Simpozionul 1918 – Anul Marii Uniri
În colaborare cu Garnizoana Bacău, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”
– Filiala Judeţeană „Col. Corneliu Chirieş” Bacău, Asociaţia Culturală Pro-Basarabia şi
Bucovina – Filiala Bacău; Asociaţia Refugiaţilor din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul
Herţa, 29 noiembrie;
23. Ilie Boca
Expoziție retrospectivă cu 150 de lucrări și vizionare film documentar, 8 - 31
decembrie;
24. Tăranii lui Prato
Expoziție de fotografie cu locuitorii Văii Tazlăului, imortalizaţi de Emil Prato, 15
decembrie;
25. Plante de leac
Expoziţie de grafică a copiilor de la Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău,
cu ilustraţii de plante folosite în medicina tradițională, 15 decembrie;
26. Artişti plastici băcăuani în colecţiile Muzeului de Artă - ediția a II-a
Expoziție și album de artă, 22 - 31 decembrie.
Manifestări culturale internaţionale
- Expoziţia - concurs Saloanele Moldovei, ediţia a XXVI-a, Bacău - Chişinău, 14 iulie - 25
octombrie.
VI. Conferinţele știinţifice ale complexului muzeal „Iulian Antonescu”
1. În cadrul Simpozionului Rolul Arhivelor în societate și cercetare au avut loc
comunicările științifice: Arhivele – instituție fundamentală a statului român(dr. Bogdan
Badițoiu, dir. Arhive Olt), Rolul și locul arhivelor militare, astăzi și în trecut (dr. Iulian
Botoghina), Arhivele și cercetarea istorică (Mihaela Chelaru, Arhive Neamț), Rolul social al
Arhivelor (dr. Adrian Pohrib – director al Arhivelor Galați), 27 februarie;
2. Petru Rareș, din viața unui principe al Moldovei, susţinută de prof.univ.dr. Ștefan S.
Gorovei, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 30 martie;
3. Carmen Sylva – Regina binefecătoare, susținută de dr. Anton Coșa, 18 mai;
4. Considerații despre familia Buhuși, susținută de dr. Marius-Alexandru Istina, în cadrul
Simpozionului Buhuşi – file de istorie, ediția a I-a, 1 iulie.
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VII. Activităţi editoriale
1. CARPICA vol.LXV, 2016. Publicaţie de arheologie şi istorie, fondată de Iulian
Antonescu în 1968, CARPICA este anuarul științific al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”;
2. MUSEUM – Periodic al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”. Numărul 7- 8 dedicat
pictorului Ilie Boca la împlinirea vârstei de 80 de ani;
3. Monumente istorice băcăuane,vol. V– Sinagoga Cerealiştilor din Bacău, autor dr.
Dimitrie-Ovidiu Boldur;
4. Monografia Arheologică Fulgeriș, Așezarea cucuteniană de la Fulgeriș. Catalogul
descoperirilor arheologice, dr. Lăcrămioara-Elena Istina;
5. Sigiliile din colecţia Muzeului de Istorie Bacău, dr. Anton Coșa;
6. Album Rezonanța culorii - Carmen Poenaru;
7. Catalog Saloanele Moldovei ed. a XXVI-a;
8. Album de artă Ștefan Constantinescu;
9. Album de artă Artişti plastici băcăuani în colecţiile Muzeului de artă - vol. II;
10. Anuarul etnografic 2016 – Plante de leac.
VIII. Educaţie şi pedagogie muzeală
În anul 2016 am concretizat peste 47 de parteneriate cultural – educaţionale desfăşurate la
sediul instituției și în unităţi şcolare ale judeţului Bacău, în cadrul proiectelor(selectiv):
1. Văd, aud, vorbesc! lecții deschise, interactive susținute de muzeografii instituției:
 Să cunoaștem trecutul, susținută la Școala Gimnazială nr. 1 Balcani, responsabil
Prisecaru Dănuț;
 Istoria fără manual, ediţia a III-a, proiect regional, Centrul Cultural Răuceşti, jud
Neamț, responsabil Mihaela Băbuşanu;
 De la omul cucutenian la Cuza, ediţia a II-a, proiect interjudeţean, Bacău, Şcoala nr.
19 ”Alexandru Ioan Cuza”, responsabil Mihaela Băbuşanu;
 Istoria fără manual, ediţia a IV-a, proiect regional, Muzeul Memorial Ipoteşti/Botoşani,
responsabil Mihaela Băbuşanu;
 Ziua Naţională a României, organizată la Grădiniţa cu program prelungit nr. 31 Bacău
responsabil Marius-Alexandru Istina.
2. Povestea lunii, lecții deschise de Istorie și Istoria Artei:
 Reprezentare antropomorfă din cultura Cucuteni, expusă în cadrul expoziţiei
permanente de la sediul central, corp A, etaj I, însoţită de un film documentar,
responsabil Istina Elena-Lăcrămioara, 3 - 31mai.
 Prietenii pictorului Nicu Enea, proiect educaţional în colaborare cu elevi şi profesori de la
Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” Bacău – „Icoana” - Ovidiu George Rusu, mai.
3. Ateliere ®creative, au fost realizate în colaborare cu şcoli şi grădiniţe din Municipiul şi Judeţul
Bacău, desfăşurate la sediul instituţiei sau la sediul unităţilor şcolare:
 Legendele mărțișorului, responsabil muzeograf Enescu Ludmila, în colaborare cu
Grădinița ”Rază de soare”, Grădinița 21, Grădinița 24, Școala Ion Luca, Școala ”Mihai
Drăgan”, Școala ”Miron Costin”, C.N. de Artă ”George Apostu”, 1.300 școlari și
preșcolari, februarie - martie;
 Măcenici, responsabil muzeograf Enescu Ludmila, în colaborare cu Grădinița 21,
Școala ”Mihai Drăgan”, Școala ”Miron Costin”, Grădiniţa ”Lizuca”, Grădiniţa ”Sweet
Dreams”, 400 școlari și preșcolari, martie;
 Semnificația medaliilor în lumea copiilor, responsabil proiect muzeograf Bărbieru
Marina-Mihaela, cu participarea a 6 unități de învățământ școlar din Bacău,
reprezentate de 41 de profesori pentru învățământul preșcolar și 350 de preșcolari, 14
- 25 martie;
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Micul restaurator, ediția a III-a, responsabil muzeograf Bărbieru Marina-Mihaela, cu
participarea a 5 unități de învățământ gimnazial, reprezentate de un număr de 8
profesori pentru învățământul școlar și 150 de elevi, în perioada 27 mai - 3 iunie;
 Pictură pe linguri de lemn, responsabil muzeograf Enescu Ludmila, în colaborare cu
Școala ”Miron Costin”, 323 școlari, mai - iunie;
 Tricouri cu povești, vino să le ghicești, responsabil muzeograf Enescu Ludmila, în
colaborare cu Școala ”Ion Luca”, 238 școlari, mai - iunie;
 Parada tricourilor cu povești, responsabil muzeograf Enescu Ludmila, în colaborare
cu Școala ”Ion Luca”, 238 școlari, 31 mai, 1 - 2 iunie;
 Povestea culorilor, tabără de vară, coordonator proiect şef secţie artă - muzeograf
Dionis Puşcuţă, 27 copii, iulie - august;
 Portrete de domni pământeni din roadele pământului, responsabil proiect
muzeograf Bărbieru Marina-Mihaela, cu participarea a 7 unități de învățământ
gimnazial, reprezentate de 11 profesori pentru învățământul școlar și 270 de şcolari,
în perioada 18 noiembrie - 8 decembrie;
 Măști tradiționale, responsabil muzeograf Enescu Ludmila, în colaborare cu
Grădinita 24, Școala ”Octavian Voicu”, Școala ”Emil Brăescu” Măgura, Școala ”Ion
Luca”, Școala ”Mihai Drăgan”, Școala ”Miron Costin”, Grădinița 27, Școala ”Domniţa
Maria”, 795 școlari și preșcolari, decembrie.
Venind în întâmpinarea programului național Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai
bun, Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău a creat, în perioada 6 - 10 aprilie, un
calendar propriu de activități care să-i atragă pe elevii băcăuani, stabilind parteneriate şcolare cu
instituţii de învăţământ din judeţul Bacău:

Povestea lemnului, în colaborare cu prof. Nicolae Livadă, la Școala ”Emil
Brăescu” Măgura, Școala ”Spiru Haret”, Școala ”Mihai Drăgan”, Școala ”Miron Costin”,
coodonator muzeograf Enescu Ludmila, 685 școlari, 6 - 10 aprilie;

Lecție pictură, proiect realizat în colaborare cu Colegiul Național de Artă „George
Apostu”, coordonator muzeograf Murariu Carmen.
5. Parteneriate educaționale (selecție)
 Evenimentele importante ale perioadei 1859 - 1866, responsabil muzeograf dr.
Boldur Dimitrie-Ovidiu, Grădinița cu Program Prelungit ”Lizuca” Bacău, 22 ianuarie;
 România – arc peste timp: 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 9 Mai (De la Unirea
Principatelor Române la drumul spre Uniunea Europeană), responsabil muzeograf
dr Coșa Anton, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, Şcoala Gimnazială Somuşca,
comuna Cleja, judeţul Bacău, an școlar 2015 - 2016;
 Hai să dăm mână cu mână, organizat de Școala Gimnazială ”Mihai Drăgan” Bacău,
responsabil muzeograf Bărbieru Marina-Mihaela, 22 ianuarie 1859;
 Ziua Mondială pentru diversitate culturală, responsabil muzeograf dr. Coșa Anton,
Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău, Colegiul „Henri Coandă” Bacău, Asociaţia
Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş”, 19 mai;
 Comori de suflet băcăuan, dincolo de timp și spațiu, responsabil muzeograf
Bărbieru Marina-Mihaela, organizat de Colegiul Tehnic ”Dumitru Mangeron” Bacău, 1827 octombrie;
 Bicentenar Ion Ghica, responsabil muzeograf dr. Coșa Anton, Inspectoratul Şcolar al
judeţului Bacău, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, 20 decembrie;
 Tradiții și obiceiuri: Legendele Mărţişorului, responsabil conservator Chelaru Alina
Colecţia de etnografie “Preot Vasile Heisu” în parteneriat cu Școala Răcăciuni, februarie martie;
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Icoana din sufletul copilului, ediția a IX-a, Muzeul de Istorie Buhuşi în colaborare cu
Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Buhuşi şi Grădiniţa nr. 6 Buhuşi, coordonatori
conservator Bufnilă Sorina și supraveghetor Dămian Cristina, 24 aprilie - 24 mai.

6. Proiecte realizate ca partener/coorganizator, altele decât cele din programul
minimal(selecție)
 Simpozionul 24 ianuarie – 157 de ani de la Unirea Principatelor Române”, la
Cercul Militar Bacău, în colaborare cu Garnizoana Bacău, Asociaţia Naţională Cultul
Eroilor „Regina Maria” – Filiala Judeţeană „Col. Corneliu Chirieş” Bacău, Asociaţia
Naţională a Veteranilor de Război „Gl. Eremia Grigorescu” Bacău, Asociaţia Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere „Gl. Nicolae Şova” Bacău, Asociaţia de Tradiţii
Militare „Regimentul 3 Artilerie 1877” Bacău, 22 ianuarie;
 Tipografi și tipărituri din secolele XVIII - XX, colecție personală preot dr. Florin
Țuscanu, organizată în colaborare cu Primăria Orașului Buhuși și Protopopiatul
Buhuși, Muzeul de Istorie Buhuși, 1 iulie;
 Simpozionul Rolul Arhivelor în societate și cercetare, în colaborare cu Serviciul
Judeţean Bacău al Arhivelor Naţionale, 27 februarie;
 Aurel Băeșu - lansare album documentar, simpozion și expoziție, în colaborare
cu scriitorul Emil Nicolae si muzeograful Lucian Corneliu Agaleanu, 33 martie - 15 mai;
 Activitate literar - muzicală dedicată comemorării poetului George Bacovia (25
mai 1957) - Casa Memorială ”George Bacovia”, în colaborare cu grupul Re-vers al
Colegiului ”Henri Coandă”, Bacău, Colegiul Național ” Ghe. Vrănceanu” și Colegiul
Pedagogic ”Ștefan cel Mare”, 24 - 25 mai;
 Simpozionul Tratatul de Pace de la Paris (1856), în colaborare cu Inspectoratul
Şcolar al judeţului Bacău, Colegiul „Henri Coandă” Bacău, 24 martie;
 Autismul colorează diferit lumea, în parteneriat cu Fundaţia „Episcop Melchisedec“ filiala Bacău, Primăria Municipiului Bacău, Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu“,
Colegiul Naţional „Ferdinand I“, Universitatea „Vasile Alecsandri“ din Bacău, 2 - 8
aprilie;
 Simpozionul Bicentenar Ion Ghica, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Bacău, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, 20 decembrie;
 Fii altfel! Fii cool(t)!, Check in-ul la muzeu te deosebește de ceilalți!, campanie
proiect, 2016;
 Clubul Prietenii muzeului, activitate de voluntariat, club înființat în luna martie 2016.
7. Activități culturale, științifice și artistice găzduite (selecție)
 Lansare de carte Cu Mercur în Exil, autor Mihaela Băbuşanu, 10 martie;
 Mineralia. Podoabe de primăvară, Asociația ”Mineralia” Baia-Mare, 25-27 martie;
 Bursa locurilor de muncă, coordonator Agenția Județeană pentru Forța de Muncă
Bacău, aprilie;
 Lansare de carte Declic în silabe, autor Mihaela Băbuşanu, 12 mai;
 Expoziţia lego Brickenburg expo, 20 - 22 mai;
 Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, coordonator Agenția Județeană pentru
Forța de Muncă Bacău, 20 octombrie;
 Kidart, expoziție de artă a copiilor, coordonator pictor Livia Creţu, responsabil
muzeograf Iulian Bucur, iunie;
 Toamna colecţiilor, ediţia a XV-a, organizată de Asociaţia Filatelică „Grigore Pascu”
Bacău şi Clubul „Colecţionarii” Bacău, 2016.
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Îmbunătățiri aduse spațiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparații, reabilitări,
dupa caz
Muzeul de Artă:
- Reparații la acopreriș/șarpantă
- Întocmit documentații în vederea refacerii accesului și a împrejmuirii.
Sediul Central (Muzeul de Istorie și Muzeul de Etnografie):
- Reparații fațadă exterioară, corp B și corp C;
- Reparații și igienizări holuri, săli de studiu, corpuri sanitare în corpul C;
- Reparații instalația de încălzire și înlocuire calorifere în sălile de expoziție de la
etajele I și II;
- Înlocuire ferestre, etaj I corp C, cu tâmplarie PVC și geamuri termopan;
- Executat hidroizolație la terasa de la curtea exterioară cu material impermeabil care
permite circulația persoanelor și hidroizolație terasă corp A - cameră lift ;
- Înlocuit tablori electrice din clădire;
- Reparații la instalația de alimentare cu apă rece;
- Înlocuit lămpi la sistemul de iluminat de siguranță – PSI.
Casa Memorială George Bacovia:
- Sunt în desfășurare lucrările de amenajare beci și curte interioară.
Casa Nicu Enea:
- Întocmit documentație pentru înlocuire acoperiș.
Cursuri de perfecţionare
Nr.
crt.
1.
2
3.
4.

Numele și prenumele
Bărbieru
Marina
Mihaela
Bernevic Tincuța
David Cătălin Ionuț
Mănescu Bogdan
Dragoș Virgil

Muzeograf S

Bazele muzeologiei

Durata
cursului
5 zile

Muzeograf S
Consilier juridic S

Bazele muzeologiei
SSM

5 zile
80 ore

Inspector de achiziții

Evaluator SSM

240 ore

Funcţia

Cursul urmat

Promovări

1.

Păcuraru Maria

Funcţia Grad/Treaptă
Profesională înainte
promovării
Conservator Gradul II S

2.

Dîrlău Camelia

Economist Gradul I S

Nr.
crt.

Nume
și prenume

Funcţia Grad/Treaptă
Profesională după
promovare
Conservator Gradul I S

01.04.2016

Economist Gradul IA S

01.09.2016

Data
promovării

Angajări
Nr.
crt.
1.
2.

Nume și prenume
Popa Decebal Antoniu
(Perioadă determinată)
Frunză Ciprian

Funcţia Grad/Treaptă angajare

Data angajării

Conservator/restaurator debutant M

18.01.2016

Muzeograf debutant S

12.12.2016

Situația vizitatorilor
Grup
SECȚIA ARTĂ
Muzeul de Artă
Casa "Nicu Enea"
Casa " George Bacovia"
Galeriile "Alfa"

504
345
578
679
2.106
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Individual
133
186
326
844
1.489

Gratuit
1.172
498
1.707
2.827
6.204

Străini

Total
8
3
3
6
20

1.817
1.032
2.614
4.356
9.819
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Grup
SECȚIA ETNOGRAFIE
Complexul Muzeal ''I. Antonescu'' Etnografie
Vasile Heisu -Răcăciuni
SECȚIA ARHEOLOGIE -ISTORIE
Complexul Muzeal ''I. Antonescu'' Istorie
Buhuși
TOTAL GENERAL

9.407
229
9.636
3.331
181
3.512
15.254

Individual
367

Gratuit

.
367

4.378
80
4.458

417
23
440
2.296

7.298
101
7.399
18.061

Străini

Total

81

14.233
.
81

308
14.541

36
.
36
137

11.082
305
11.387
35.748

Notă:
Casa Memorială ”George Bacovia” s-a redeschis în 21 mai.
Vizitatori on line pe situ-ul instituției = 21.000 vizitatori unici; 48.000 accesări.
Acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării activității de PR/de strategii media
Directorul instituţiei, şefii de secţii şi muzeografii au participat la mai multe emisiuni realizate
de postul local TV Bacău, în vederea popularizării activităţii culturale a instituţiei. Pe tot parcursul
anului s-au transmis către mass-media comunicate de presă, spre informarea publicului, pentru
toate activităţile şi manifestările culturale, ştiinţifice, artistice şi de educaţie muzeală organizate de
Complexul Muzeal. Au fost oferite relaţii mass-mediei şi prin pliante, cataloage de prezentare,
flyere de prezentare, cărți poștale privind activitatea instituţiei. S-au postat un mare număr de linkuri şi tag-uri on line.
În cifre, activitatea secției Relaţii publice, logistică, marketing cultural, editorial s-a
concretizat astfel:
Apariții în presa locală scrisă = 32; apariții în presa on-line = peste 200; comunicate de presă =43;
știri televizate, interviuri =26; intervenții radio, interviuri =7; conferințe de presă = 1
Filmări evenimente = 31; fotografii evenimente= 6.300.
Materiale publicitare pentru activităţile instituţiei:
- afişe = 296; invitații = 1.205; pliante = 115; diplome = 15; etichete autocolante = 100; CD = 18;
ecusoane = 100; legitimații muzeu = 3; banner = 2; foto print = 3;
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8. Filarmonica „Mihail Jora” Bacău
Filarmonica „Mihail Jora” Bacău și-a continuat drumul ascendent și în anul 2016
reuşind prin activităţile diverse organizate în ţară şi străinătate, să menţină aceeaşi ţinută
profesională apreciată de publicul spectator.
Instituţia şi-a diversificat aria colaborărilor interne şi internaţionale devenind fără
îndoială cea mai prolifică şi vizibilă filarmonică din România.
Preocuparea principală a fost continuarea proiectelor existente, de mare tradiţie,
precum Festivalul „Enescu-Orfeul Moldav” ajuns la cea de a XXXVIII a ediţie, a stagiunii de
concerte şi recitaluri de la Biblioteca municipală din Oneşti, a festivalului de muzică
contemporană, ediția XXX, dar şi prin proiecte noi, precum stagiunea de concerte de la
Moineşti, organizată în colaborare cu Primăria Moineşti.
Am continuat şi în anul 2016 o serie de concerte propuse publicului băcăuan având
ca titlu „Familii de muzicieni”, în care artiştii, soţ si soţie, părinţi și copii, au evoluat pe aceeaşi
scenă, în acelaşi concert, transmiţând în acest fel un mesaj de continuitate şi respect pentru
valorile familiei. Famillile Manoleanu, Cazacu, Opriţoiu, Arena, Ionescu-Galaţi, Hahn, Onofrei,
Muolo, au incântat publicul prezent la sala „Ateneu” şi au dat un imbold tuturor în a-şi
îndruma copiii spre arta sunetelor.
Instituţia şi-a diversificat prezenţa în faţa publicului, părăsind sala „Ateneu” în favoarea
unor spații în care contactul publicului cu muzica clasică și de divertisment a fost mult mai
direct, la aceste manifestări participând mii de cetățeni ai orașului.
Concertul de sărbători organizat în colaborare cu Fundaţia Betania și Simba Invest
sub titulatura „Zâmbet pentru copii” la sala teatrului de vară „Radu Beligan” în preajma
Crăciunului, a bucurat peste 1500 de spectatori încântaţi de lucrările orchestrale dirijate de
Robert Gutter-SUA, de vocea sopranei Gabriela Iştoc, de melodiile trupei „Feelings” și de
pregătirea claselor de balet ale Colegiului „G.Apostu” din Bacău îndrumate de prof. Simona
Baicu. Prezenţa corului Colegiului de arta „George Apostu”, dirijat de prof. Ionuţ Vîlcu , a
încununat prin colindele tradiţionale propuse, o seară de neuitat .
Anul 2016 a însemnat continuarea colaborării orchestrei simfonice cu scenele din
Oneşti, o prezenţă care va trebui să devină un obiectiv constant al instituţiei în anii următori
având în vedere că Oneștiul este cel mai important oraş al judeţului după Bacău.
Au fost prezentate o serie de recitaluri camerale la Biblioteca municipală din Oneşti,
cu oaspeți din țară şi străinătate .
Judeţul Vaslui a fost şi el prezent pe harta deplasărilor orchestrei noastre printr-un
nou concert în data de 4 noiembrie la Bîrlad în colaborare cu Camera de comerţ din Vaslui.
La mijlocul lunii decembrie orchestra a susţinut un concert de divertisment la Suceava
menţinând şi acest important oraş pe harta prezenţei noastre pe scenele țării.
Tânăra generaţie de dirijori şi solişti români şi străini şi-a găsit un susţinător constant
în colectivul orchestrei simfonice, care i-a primit cu maximă disponibilitate şi generozitate :
Ștefan Tarara, Ioana Lupaşcu, Lea Adam, Constantin Sandu, Mălina Ciobanu, Cristian
Lupeş, Mihnea Ignat, Nicolas Bourdoncle, George Hariton, Emilio Aversano, Luca
Torrigiani, Lapo Vanucci, Mihai Ungureanu, Petrea Gâscă, Mihai Sârbu, Cosmin Morariu,
Walter Hilgers, Siegfried Jung, Cristian Niculescu, Szuzsa Balint, Xing Chang,Trio Boulanger,
Angelica Postu, Adrian Petrescu, Adrian Jojatu, Alda Dizdari, Vashti Hunter, Maurizio
Barboro, Andrea Barizza, JongEun Lee, Yuriy Yanko, Sânziana Mircea, Alberto Lodoletti,
Mircea Călin, Lubnan Baalbaki, Denis Ivanov, sunt tineri artişti din cinci continente care au
încântat prin arta lor miile de spectatori prezenţi în sala „Ateneu” la recitalurile şi concertele
anului 2016.
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Muzica simfonică a lăsat spaţiu şi muzicii de divertisment, muzicii folk, jazzului, într-un
demers al conducerii instituţiei în a oferi băcăuanilor genuri muzicale diverse, muzică pentru
toate gusturile şi o paletă mai largă de exprimare a artiştilor din diferite domenii.
Au fost prezenți astfel pe scena sălii „Ateneu”, Francesco di Fiore, A.G. WeinbergerGringo de România, Paolo Profeti-European Collective+ Emancipation, Duo George
Dumitriu-Sanem Kalfa, Grup folk Liviu Neamțu etc.
Festivalul „Saxofonul romantic, organizat de Asociația „Nume noi” a fost găzduit şi
anul acesta de sala „Ateneu” în colaborare cu Academia de Muzica din Chișinau, ca de altfel
şi ediţia a IV a a concursului internaţional de pian „Frederich Chopin”.
De asemenea în această toamnă am reluat tradiţia lucrărilor vocal-simfonice de mare
anvergură, propunând în parteneriat cu Institute for Conductors-SUA şi Universitatea din
Florida, o lucrare de succes pe toate scenele din lume, Requiemul de A.Dvorak, lucrare
condusă de experimentatul dirijor american Will Kessling, cel care a reuşit într-o săptămână
de lucru cu artişti vocali din România şi Bulgaria şi împreună cu corul Filarmonicii „Moldova”
din Iaşi să pregătească această capodoperă la un înalt nivel artistic. Lucrarea a fost
înregistrată şi va apare ca dublu CD pe marile piete de profil.
Colaborarea cu concursurile internaţionale de pian de la Cantu, Varallo, Madrid, de
vioară, de la Gorizia, „G.Enescu-Bucureşti”, cu concursurile de canto de la Sibiu, Genova, sa materializat în concerte ale laureaţilor, o iniţiativă singulară în ţară, menită să aducă în prim
plan noua generaţie de artişti, validată de cele mai importante instanţe, concursurile
internaţionale din întreaga lume. Laureaţi ai acestor prestigioase competiţii au cântat pe
scena din Bacău în anul 2016; Mălina Ciobanu, Maria Izabela Voropciuc, Stefan Tarara,
Andrea Molteni, Xing Chang, Alessandro di Paola, Philip Hahn, Laetitia Hahn, Vashti Hunter,
Luciano Pompilio, Gabriela Iştoc etc.
O analiză a tuturor proiectelor internaţionale la care Filarmonica din Bacău a participat
în calitate de partener, fie ca organizator principal la sediu, sau ca invitat în ţară şi
străinătate, îşi poate trage primele concluzii doar prin înşiruirea numeroaselor cursuri,
festivaluri, concursuri, turnee, la care orchestra a participat şi pe parcursul anului 2016;
„Zilele muzicii contemporane” festival cu participare internaţională, ajuns la ediţia nr
XXX este de departe cea mai importantă manifestare organizată de Filarmonică sub
patronajul Consiliului Judeţean, fiind prima de acest fel din România şi una din cele mai
importante din lume, un vector de imagine ce asigură menţinerea Bacăului în avangarda
muzicii contemporane. La ediţia din acest an instituţia a propus două opere în primă audiţie
în Bacău: „Homo Videns”, de Liviu Dănceanu, „Făt-frumos din lacrimă” de Dan Spînu şi
concertul–expoziţie „EKG” de Dalida Bădescu, susţinut la Centrul de cultură „George Apostu”
Formarea şi perfecţionarea noilor Maeştri ai baghetei constituie pentru colectivul
instituţiei o permanenţă materializată în cursuri internaţionale de dirijat în colaborare cu
instituţii de prestigiu din întreaga lume. Cursurile de dirijat organizate în parteneriat cu
Conductors Institute - SUA, au ajuns la ediţia a XIII a .
Nu există în ţară şi nici în Europa o instituţie de concert care să susţină o activitate
aşa de bogată în domeniul perfecţionării tinerilor dirijori.
În afara importanţei evenimentelor în sine, care aduc în Judeţul Bacău an de an circa
40 de tineri dirijori din 6 continente, plasând Bacăul într-un circuit prestigios ce oferă
orchestrei o cotă de imagine greu de obţinut prin alte mijloace, aceste cursuri reprezintă
liantul instituţiei cu viitorul artei dirijorale din care în mod cert vor face parte unii din aceşti
tineri, cei mai buni mesageri ai culturii naţionale, ai spiritului şi spaţiului românesc.
Cel mai bun exemplu îl constituie dirijorul Karel Mark Chichon care a făcut primii paşi
în arta dirijorală în compania orchestrei noastre cu peste 20 ani în urmă şi care este în
prezent la 40 de ani, unul din cei mai promiţători dirijori ai tinerei generaţii, prezenţă
permanentă pe scenele operelor din Viena, New York, Londra, Amsterdam şi care nu uită să
menţioneze de câte ori are ocazia importanţa colaborării cu colectivul orchestrei din Bacău,
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cea care i-a determinat în mod decisiv cariera artistică. Mai recent un alt tânar dirijor,
prezent la 4 ediții ale cursurilor de dirijat, Ken Yanagisawa, a devenit asistent la New York
Philharmonic, una din cele mai importante filarmonicii din lume, fapt ce atestă nivelul
excepţional de pregătire de care beneficiază aceştia la cursurile de dirijat din Bacău.
Din cei peste 200 de tineri dirijori prezenţi în ultimii ani la cursurile de dirijat din Bacău,
deja, circa 50 dintre ei au reuşit să devină dirijori principali ai unor orchestre stabile din SUA,
Asia şi Europa. Sunt instituţii din întreaga lume care vor fi potenţiali parteneri ai orchestrei
din Bacău şi ai României în general, prin aceşti tineri care s-au perfecţionat în toţi aceşti ani
în Bacău sub îndrumarea profesorilor Ovidiu Bălan, Robert Gutter şi Charles Gambetta.
Participarea orchestrei la concursurile internaţionale de pian, vioară (Cantu şi Varallo)
ajunse în acest an la ediţia XXVI, la Festivalul de la Alba (ediţia a XII a), Sacile, sunt deja
prezenţe fireşti ale Bacăului, ca oraş al României reprezentat de orchestra simfonică sub
conducerea Maestrului Ovidiu Bălan pe scenele lumii, o marcă ce garantează succesul,
indiferent în ce context ar fi implicată.
În luna septembrie Maestrul Ovidiu Bălan a dirijat concursul de vioară „Rodolfo
Lipizer” de la Gorizia-Italia, una din cele mai importante competiţii pentru vioară, din lume şi
finala concursului de pian de la Acquaviva-Italia
În anul 2016 a sosit şi confirmarea invitaţiei de a participa în anul 2017 la o noua ediţie
a festivalului internaţional „G.Enescu”, de data aceasta prin susţinerea unui concert la sala
Radio din București, în fapt, cea mai mare realizare de până acum a instituţiei noastre.
Finalul de an 2016 a găsit colectivul implicat într-o manifestare de tradiţie, turneul de
concerte de sărbători şi colaborarea cu Italian Philharmonic Orchestra ce durează de nouă
ani în China, unde orchestra a susţinut 14 concerte sub bagheta Maestrului Ovidiu Bălan, în
unele din cele mai mari săli de concerte din Asia: Gran Theatre - Shanghai, Auditoriul din
Shenzen, Concert Hall Beijing, Auditorium din Guangzhou, Xi'an Hall etc.
După prezenţele prestigioase din sala „Gasteig” ale renumitei filarmonici din Munchen
şi LiederHalle („Beethoven Saal”) din Stuttgart, în 2013, urmate de concertele din luna
octombrie, 2014 în alte două mari temple ale muzicii, Gewandhaus-Leipziz și
Konzerthaus-Berlin, fostul sediu al filarmonicii din Berlin, din timpul marilor dirijori Wilhelm
Furtwangler, Sergiu Celibidache și Herbert von Karajan, a venit rândul unei alte săli de mare
tradiţie, „Tonhalle” din Zurich în care orchestra din Bacău a concertat în turneul artistic din
luna ianuarie 2016. A fost o prezenţă nemaiatinsă până acum de nicio orchestră simfonică
din România. Din 1990 şi până în prezent numele Bacău purtat de instrumentiştii filarmonicii
în lume în peste 1500 de localităţi şi în circa 3200 de concerte a devenit sinonim cu valoarea,
seriozitatea, munca, constanţa, capitalizând pentru oraş şi pentru România, un uriaş val de
simpatie şi apreciere .
Toate aceste activităţi deosebite au însă nevoie de o campanie mult mai agresivă de
pătrundere în conştiinţa comunităţii pentru a încheia un ciclu ce pleacă de la proiect şi ajunge
la realizarea lui după eforturi de foarte multe ori considerabile.
Realizarea proiectelor în sine nu constituie un final atâta timp cât diseminarea nu se
face pe multiple planuri şi în forme variate. Cel mai important vector de imagine este acţiunea
în sine cu partenerii şi personalităţile implicate nu numai la realizarea proiectelor respective
dar şi în transmiterea în mediile din care provin a informaţiilor, pe măsura desfăşurării
acestora şi în special după terminarea lor. Asociaţii, grupări profesionale, comunităţi din toată
lumea au acces în acest fel la ecourile de cele mai multe ori pozitive ale proiectelor noastre.
Drumul către constiinţa marelui public pleacă în primul rând de la promovarea acestor
activităţi. Radio România Actualităţi, TVR Cultural, TVRM, TVR Iaşi, prezintă interviuri cu
personalităţile prezente în stagiunea de concerte şi recitaluri a Filarmonicii.
Împreună cu TVRM am continuat organizarea unui ciclu de emisiuni în care în afara
unor talk-showuri cu personalităţi băcăuane din domeniul culturii au fost prezentate formaţiile
camerale ale instituţiei, în practică cele care promovează prin recitaluri în țară şi străinătate
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imaginea instituţiei şi a artei interpretative româneşti (Duo Capriccio,Trio Syrinx, Trio Spirito,
Trio Ateneu, Cvartetele Consonanţe şi Fagottissimo).Trio Syrinx, Trio Ateneu, Cvartetul
Consonanţe şi Cvartetul Fagotissimo au fost prezente şi în acest an în recitaluri în Italia,
Elveţia, Germania, Macedonia, Bulgaria, reuşind să confirme parcursul intern constant de
muncă şi pregătire şi în domeniul muzicii de cameră.
Ziarele locale prezintă sistematic anunţuri ale programelor filarmonicii dar şi recenzii
despre evenimentele ce s-au desfăşurat. Activitatea instituţiei este prezentată şi în reviste de
specialitate precum Muzica, Credidam, Melos etc.
Afişajul din păcate nu este în măsură să asigure o publicitate adecvată programelor
instituţiei deoarece la nivelul municipiului lipsesc cu desăvârşire spaţiile necesare unei
asemenea activităţi.
Cea mai bună publicitate însă este dată de nivelul deosebit al concertelor şi
recitalurilor din stagiune şi de impactul lor asupra publicului prezent săptămână de
săptămână la sala Ateneu. Ei sunt beneficiarii pe termen scurt şi lung a tot ceea ce instituţia
organizează stagiune de stagiune.
Formarea şi menţinerea partenerului de concert al formaţiilor instituţiei este
preocuparea permanentă a conducerii artistice. Schimbările petrecute în societate după anul
1989 au îndepărtat în primă fază atenţia de la teatru, concert, lectură, lăsând instituţiile de
concert şi spectacole într-o concurenţă neloială cu televiziunile, cu libertăţile unei societăţi
capitaliste în continuă dezvoltare. Esenţial a fost în aceste condiţii să asigurăm o permanentă
întinerire a publicului, lucru pe care l-am realizat prin două programe;
În primul rând, concertele educative pe care orice instituţie de concert din lume le
organizează pentru educarea tinerei generaţii dar şi pentru inocularea dragostei pentru
muzică în rândul viitorilor spectatori. Această activitate nu trebuie lăsată numai în
responsabilitatea filarmonicii şi a câtorva profesori de muzică inimoşi şi responsabili de
instruirea tinerilor şi formarea lor în spiritul dragostei faţă de frumos.
În anul 2016 orchestra a susţinut 15 concerte educative, desfăşurate mai mult în
săptămâna altfel pe care şcolile şi liceele din ţară o au programată în fiecare primăvară.
Municipalitatea şi în special Inspectoratul Școlar Judeţean au în egală măsură
responsabilităţi în direcţia facilitării colaborării filarmonicii cu unităţile şcolare din municipiu. A
te adresa unităţilor de învăţământ de pe o poziţie în care solicitarea colaborării este privită
mai degrabă ca o rugăminte din partea noastră şi ca pe o activitate benevolă din partea lor,
nu este de natură să le asigure elevilor o constanţă în procesul de instruire şi în consecinţă
scade şi probabilitatea ca din rândul acestor tineri să se formeze viitorul public al Ateneului.
O idee care s-a dovedit benefică -materializată în ultimii ani-, a fost atragerea elevilor
de la clasele IX-XII spre sala de concert prin facilitarea prezenţei la toate recitalurile şi
concertele stagiunii în urma achiziţionării unui singur bilet în valoare de 10,5 lei. Acest proiect
a continuat şi în anul 2016. S-a parcurs astfel un drum lung, dar sigur, de la curiozitate spre
atracţie pentru foarte mulţi tineri, care lăsând strada în favoarea Ateneului, pentru un loc de
întâlnire, au avut surpriza să-şi descopere afinităţi cu arta, transformându-se concert după
concert într-un public fidel atins de farmecul muzicii şi câştigat pentru Ateneu sau pentru alte
săli din locurile unde-i va purta viaţa. De aceea nu este o surpriză faptul că în ultima perioadă
sala „Ateneu” devine din ce în ce mai plină, indiferent de programele propuse.
Multiplele activităţi ce se desfaşoară în timpul anului în sala Ateneu trebuie să ofere şi
un ambient plăcut în concordanţă cu frumuseţea muzicii oferite de programele noastre.
Concerte, recitaluri, spectacole de teatru, de divertisment, simpozioane, întruniri de
partid, festivitaţi de premiere, lansări de carte, promovare de produse, expoziţii în holul
Ateneului, toate recheamă un spaţiu al echilibrului estetic.
În cadrul stagiunii, în care sunt prezenţi artişti valoroşi din ţară şi străinătate, cu
programe definite cu destulă anticipaţie, ce asigură publicului calitatea şi diversitatea
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necesară, iar orchestrei motivaţia permanentei autoperfecţionări prin studiu, şi-au făcut loc
treptat, dar sigur, inițiative care în timp au devenit constante ale activității noastre;
- promovarea tinerilor interpreţi băcăuani prin organizarea unor concerte dedicate
special lor în care cele mai bune elemente fac primii paşi în colaborarea cu o orchestră
profesionistă.
- promovarea artiştilor instrumentişti din cadrul orchestrei din Bacău prin programarea
lor în recitaluri şi concerte cu orchestra, pe durata întregii stagiuni. Nu mai puţin de 35 de
instrumentişti s-au pregătit cu seriozitate şi au făcut performanţă în fata colegilor şi a
publicului băcăuan în anul 2016. Filarmonica din Bacău este de departe instituţia ce
promovează cel mai mare număr de solişti din propriul aparat orchestral, asigurând astfel
motivaţia necesară atât celor care fac acest pas cât şi a celor care urmează să-l facă.
- concerte de divertisment în Judeţ şi în judeţele limitrofe (Neamţ, Focşani, Vaslui,
Suceava)
- promovarea mişcării corale prin colaborarea şi facilitarea prezenţei pe scena Ateneu
a corurilor „Animosi”, „Armonia”, „Ateneu”, „Balada”, ”Sanctus” al facultăţii de muzică din
Piatra Neamţ, al Liceului teologic din Oneşti, în programe vocal-simfonice şi acappela.
- înregistrări pentru radio şi case discografice din Europa cu lucrări în primă audiţie de
compozitori români şi străini, menite să promoveze atât nivelul profesional al orchestrei cât şi
valenţele şcolii interpretative româneşti;
Filarmonica din Bacău a reuşit în ultimii ani să unească prin muzică diferitele culte din
România, colaborând într-un mod echilibrat şi de înalt profesionalism cu:
a) comunitatea catolică din Bacău prin concertele organizate la Catedrala Catolică din
piaţa Florescu şi la cea din cartierul Mioriţa
b) cultul adventist prin susţinerea în comun a unor programe artistice
c) comunitatea ortodoxă
d) minorităţile prin punerea la dispoziţie a sălii Ateneu pentru spectacole ale
minorităţilor rromă şi armeană.
Instituţia şi-a propus şi reuşeşte în ultimii ani să fie un bun al tuturor, o certitudine a
calităţii şi progresului continuu, o marcă ce pătrunde tot mai adânc în conştiinţa zecilor de mii
de spectatori din ţară şi străinătate.
Toată această activitate complexă este posibilă doar într-o atmosferă de lucru
organizată şi bazată pe respect între membrii instituţiei fie ei artişti sau personal T.E.S.A.
Instituţia acţionează ca un organism viu în care fiecare celulă îşi are funcţia şi aportul
ei la funcţionarea întregului. Conducerea a dat o nouă semnificație rolului consultativ cu
reprezentantul oamenilor muncii, cu consiliul artistic, cu artiştii din fiecare compartiment,
reuşind să-i implice ca factori determinanţi în luarea deciziilor ce privesc activitatea instituţiei,
responsabilizându-i în acest fel prin permanenta autoevaluare a activităţii fiecăruia.
În ultimii ani instituţia şi-a impus un mod de acţiune ce pune pe prim plan creşterea
nivelului profesional individual şi al ansamblului. Drumul parcurs, în special în ultimii 20 de
ani a fost în continuă creştere, favorizat şi de dispariţia limitărilor de orice fel existente la
orice pas în perioada de dinainte de 1989. Dacă în primii ani acumulările erau mai mult de
natură cantitativă, orchestra răspunzând favorabil la toate invitaţiile, pe măsură ce prezenţa
Bacăului se făcea tot mai mult simţită în lume, câştigând în experienţă şi prestigiu, creşterea
calităţii programelor instituţiei era tot mai evidentă, oferindu-ne o poziţie privilegiată de
partener indispensabil .
Anii pe care îi trăim, deşi într-o perioadă de criză evidentă în care toate activităţile au
tendinţa de a se restrânge, nu periclitează în niciun fel colaborările interne și externe ale
instituţiei deoarece se ştie că şi în perioade mai puţin faste regândirea strategiilor diferitelor
instituţii, organizaţii, se face luând ca bază, în primul rând calitatea şi valoarea produsului.
Faptul că numai în anul 2016 orchestra a susţinut 75 de concerte la sediu din care 15
concerte educative, 25 de recitaluri în sala Ateneu, peste 40 de concerte în străinătate, a
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organizat cursuri internaţionale de dirijat, a fost gazdă a două festivaluri internaţionale de
prestigiu cum sunt „Enescu-Orfeul Moldav” şi „Zilele Muzicii Contemporane”, a imprimat
pentru parteneri externi, lucrări simfonice şi vocal-simfonice, este demonstraţia celor afirmate
mai sus; unde este valoare, este şi cerere.
Iar dacă menţionăm şi faptul că la aceste recitaluri şi concerte pe scena Ateneu au
fost prezenţi în calitate de solişti peste 35 de artişti din aparatul propriu, atunci avem şi mai
clar progresul şi nivelul profesional de excepţie la care această instituţie a ajuns.
În concluzie anul 2016 prin activitatea complexă desfăşurată la sediu, în ţară şi
străinătate, filarmonica din Bacău şi-a consolidat poziţia de instituţie de frunte a judeţului, una
dintre primele instituţii băcăuane integrate pe deplin în structurile valorilor europene.
În anul 2016 orchestra a sărbătorit 60 de ani de activitate printr-o serie de concerte de
prestigiu în care au fost invitate formaţii de primă mărime din ţară, precum Cvartetul „Voces”,
Romanian Brass-București, dar şi solişti de nivel internaţional ca Dan Atanasiu şi Marin
Cazacu.
Concert Simfonic – Onești, 19 decembrie 2016
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Concert de sărbători - Teatrul de vară „Radu Beligan” Bacău, 23 decembrie 2016
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9. Revista ATENEU
Pentru că aparținem tot mai mult unei „popular culture” și tot mai puțin unei „culturi
înalte”, misiunea unei publicații de cultură se cere updatată. Ea nu mai poate fi, așadar, un
lucru definitiv, unic. Periodic, ea trebuie regândită în funcție de spiritul estetic al timpului, de
tendințele noi din artă, de opiniile specialiștilor și de preferințele cititorilor. Publicul țintă al
revistelor culturale s-a schimbat și el, iremediabil, având un apetit accentuat pentru
informațiile mai accesibile, ușor digerabile, în defavoarea informațiilor „grele”, a dimensiunii
profunde a culturii.
Revista ”Ateneu”, intrată în conștiința creatorilor și a publicului doritor de cultură de
peste jumătate de secol, se străduiește, cu fiecare apariție, să nu ignore acest nou trend,
păstrând, totodată, o ridicată ștachetă valorică. Scopul colectivului redacțional este să facă o
revistă modernă, alertă, nu provincială și vetustă, cu spirit critic atent, cu atitudine. O revistă
echilibrată, deopotrivă consistentă și atractivă, ofertantă la lectură.
Prin toată activitatea sa, Ateneul are o contribuţie importantă în valorificarea
potenţialului creator al spaţiului băcăuan şi nu numai. Având un conţinut divers, cu
deschidere spre mai multe categorii de public cititor, revista lasă o mărturie în timp valabilă
pentru generaţiile de acum şi pentru cele care vor urma. De aceea, actuala echipă de
redacţie a înţeles că are însemnata misiune de a asigura, cu responsabilitate, continuitatea
ATENEULUI, consolidându-i prestigiul. Astfel, în anul care a trecut, 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 importante din domeniul cultural.
Revista şi-a propus să ofere o imagine cuprinzătoare a fenomenului cultural la zi,
publicând analize, cronici, opinii, puncte de vedere aparţinând unor specialişti, unor voci
autorizate din domeniul culturii. Am continuat, de asemenea, să reevaluăm tradiţia prin
articole şi materiale de substanţă, revista fiind un loc de întâlnire a contemporaneităţii 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 2016 mai
multe profiluri de creatori, de specialiști importanți din varii domenii (cităm, selectiv: Iulian
Antonescu, Radu Cârneci, Gheorghe Dalban, Viorel Savin, Vilică Munteanu), aşa după cum
la rubrica de interviuri au fost invitate personalităţi marcante ale spaţiului cultural autohton
(C.D. Zeletin, Dorel Vișan, N. Scurtu, Ioan Opriș, dr. Virgil-Ștefan Nițulescu etc). Fiindcă 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. Bogate și diverse
în nume de scriitori sunt şi paginile de „Autori şi cărţi”, care semnalează cititorului apariţiile
editoriale de dată recentă.
Număr de număr, ATENEU a reflectat cele mai semnificative evenimente, manifestări
culturale din zona Bacăului, în chip preponderent, dar şi din ţară. „Toamna bacoviană”,
„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, la care se adaugă cele de la Biblioteca
Judeţeană „C. Sturdza” Bacău, de la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Centrul Judeţean
de Cultură, Ansamblul „Busuiocul” etc.
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În mod 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 permanentă cu Filiala Bacău a U.S.R., Filiala Bacău a U.A.P.,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Centrul de
Cultură „George Apostu”, Universitatea „George Bacovia”, Centrul Europe Direct. Suntem
parteneri de presă pentru multe manifestări culturale, de diferite genuri, 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.
Atenţia noastră se îndreaptă, în special, asupra noilor voci auctoriale. Fiind o parte a
Europei şi a lumii avem, de asemenea, privirea aţintită şi spre alte meridiane, pentru a
cunoaşte literatura, civilizaţia, mentalitatea altor popoare, oferind cititorului, în chip
consecvent, traduceri şi jurnale de călătorie. 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.
Din anul care a trecut, cel mai important moment al activităţii noastre a fost
organizarea Colocviilor revistei la Facultatea de Litere a Universității „Vasile Alecsandri” din
Bacău. Tema aleasă în anul trecut pentru Colocvii a fost „O sută de ani de la apariția
volumului PLUMB. Bacovia – Poet și solitar, care s-a bucurat de un real interes în rândul
participanților. Premiile anuale ale revistei pentru 2016 au fost acordate tot cu această
ocazie. Iar distincţiile au fost următoarele: Premiul „George Bacovia” – Ileana Mălănciou,
Premiul pentru Proză – Ovidiu Dunăreanu, Premiul pentru Poezie – Robert Șerban, Premiul
pentru Critică şi Istorie Literară - Adrian G. Romilă, Premiul special pentru valorificarea
documentelor de istorie literară- Nicolae Scurtu. Desigur, la Colocvii au avut loc lansări de
carte, scriitorii premiați oferind autografe pe volumele lor.
Ca şi în anii precedenţi, ne-am străduit să realizăm venituri proprii, şi am fost interesaţi
de difuzarea şi audienţa revistei, citită acum mai ales pe site-ul www.ateneu.info. Ne
propunem să fim în continuare atenţi la feed-back, la ecoul revistei în rândul cititorilor, ţinând,
în acelaşi timp, la spiritul critic, fără a fi tentați să facem concesii unor gusturi facile. Pentru
că avem convingerea că numai spiritul critic este cel care dă direcţia unei publicaţii de cultură
şi instituie o necesară scară de valori. „Niciodată provincială, nici înainte, nici după 1989,
revista „Ateneu” invită la lectură și la revizitarea unei arhive deja foarte bogate. În ceea ce mă
privește, spune criticul literar Bianca Burța-Cernat , ori de câte ori s-a întâmplat să răsfoiesc,
cu un anumit scop, Ateneul mai vechi sau mai nou, am găsit acolo mai mult decât ce
căutam”. Iar scriitorul Ovidiu Dunăreanu, redactor-șef al revistei „Ex Ponto”, consideră că
Ateneu este „o revistă puternică”, un adevărat reper cultural. Ceea ce ne obligă în
continuare.
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10. S.C. Parc Industrial HIT S.R.L.
Criteriile de analiză a activității
Cele două criterii majore de analiză pentru activitatea din perioada 01.01.2016 –
31.12.2016, au fost: evoluţia gradului de ocupare al HIT PARK, ca principal indicator privind
performanţa activităţilor de management şi administrare implementate, continuarea derulării
etapei operaționale în cursul anului 2016 și stadiul extinderii parcului industrial HIT – indiciu
de sustenabilitate și de dezvoltare a proiectului inițial HIT PARK.
Continuarea derulării fazei operaţionale în anul 2016
Analiza de progres privind gradul de realizare a țintelor strategice în cursul anului
2016, a evidențiat operaționalizarea și realizarea următoarelor ținte strategice:
 asigurarea condițiilor pentru continuarea derulării fazei operaţionale (2005 - 2030);
 îmbunătăţirea ofertei de servicii, infrastructură, pusă la dispoziţia clienţilor care îşi
desfăşoară activitatea în cadrul HIT PARK;
 continuarea colaborării cu partenerii tradițional ai parcului industrial Hit pentru
implementarea unei strategii pro-client care să asigure satisfacerea nevoilor de
funcționarea și dezvoltare ale acestora;
 implementarea unor soluții de eficientizare a consumurilor și de reducere a costurilor
de întreținere;
Activitățile prin care s-au concretizat aceste ținte strategice la nivelul anului 2016 au fost:
 întreținerea bazei materiale;
 implementarea unor soluții de optimizare a consumului de utilități și de reducere a
pierderilor tehnologice;
 SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL a acordat asistenţă clienților cât și unor societăți
comerciale, potențiali clienți în relaționarea cu Primăria Hemeiuș și cu alte autorități
publice, în vederea consolidării şi dezvoltării în continuare a activităților desfăşurate în
cadrul parcului.
Derularea fazei operaționale s-a axat, în primul rând, pe întreţinerea infrastructurii
necesare desfăşurării activităţilor economice, menţinerea acesteia la standarde optime de
funcţionare, îmbunătăţirea capacităţilor existente, în vederea satisfacerii cerinţelor de
dezvoltare şi extindere ale clienţilor.
În acest moment aproape toate spațiile disponibile și conforme pentru închiriere sunt
ocupate, iar din acest punct de vedere parcul este aproape la capacitatea maximă de
exploatare. La sfârșitul anului 2016 situația suprafețelor închiriate /concesionate era
următoarea:
- suprafața totală închiriată de agenți economici în cadrul Parcului industrial HIT era de
6.130,48 mp;
- suprafață concesionată pe care se află construcții (hala de producție ale clienților)
17.791 mp;
În anul 2013 societatea a obținut titlul de parc industrial conform Ordinului nr. 1.912
din 20 mai 2013 și a beneficiat de scutire de la plata impozitelor si taxelor locale. Pe fondul
modificărilor legislative intrate în vigoare de la 01.01.2016, în iunie 2016 a expirat perioada
de scutire de la plata unor taxe si impozite locale, astfel încât începând cu această dată
societatea datorează taxă pe clădiri și teren conform noilor prevederi ale Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal. Această cheltuială nu a fost bugetată pentru că la momentul întocmirii
BVC pentru anul 2016 nu aveam cunoştinţă de noile prevederi legale ce urmau să intre în
vigoare. Cu toate acestea, prin discuții si negocieri cu clienții parcului, am reusit să
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compensăm o parte din costurile cu această taxă, majorând de comun acord tariful de
închiriere pentru contractele de închiriere existente, după cum urmează:
- începând cu data de 01.06.2016 pentru spații de birouri de la 2 euro/mp la 2,5 euro
mp;
- începând cu data de 01.06.2016 pentru hale închiriate de S.C. VIMERCATI EAST
EUROPE S.R.L. de la 2 euro/mp la 2,2 euro/mp;
- începând cu data de 01.09.2016 pentru hale închiriate de S.C. TECNOSTAMP
TRIULZI EAST EUROPE S.R.L. de la 2 euro/mp la 2,2 euro/mp.
Începând cu luna iunie 2016 SC TECNOSTAMP TRIULZI EAST EUROPE SRL și SC
VIMERCATI EAST EUROPE SRL au început activitățile de producție în halele proprii nou
construite, moment în care aceste activități au început să genereze si venituri pentru
societatea de administrare (taxa pe servicii în cuantum de 0,3 euro/mp, aferentă sufrafețelor
noi construite).
Având în vedere obiectul de activitate al societății, singurele surse de venit rămân în
continuare contravaloarea chiriei din contractele în derulare și taxa pe servicii, venituri care
acoperă la limită cheltuielile curente ale societății, respectiv, reparațiile curente, întreținerea
infrastructurii, salarii și consumabile. Datorită gradului ridicat de uzură al infrastructurii aflate
în exploatare, costurile de întreținere cresc de an la an, veniturile realizate acoperind cu greu
problemele apărute.
Prin informațiile și datele economico-financiare pentru anul 2016 existente la data
acestui raport și aflate în curs de definitivare se estimează înregistrarea unei pierderi
financiare pentru anul trecut, această pierdere datorându-se în primul rând costurilor din ce
în ce mai ridicate cu întreținerea si reparațiile infrastructurii aflate în administrare și datorită
unor pierderi tehnologice datorate lipsei unor investiți în infrastructura parcului (în special în
monitorizarea și contorizarea consumurilor de energie electrică).
3. Evoluţii juridice
În anul 2016 din Consiliul de administrație a SC PARC INDUSTRIAL HIT SRL au avut
următoarea componență:
- Administrator neexecutiv și independent, președinte al Consiliului de administrație,
dl. Tăbăcaru Ion;
- Administrator neexecutiv, funcționar public din aparatul de specialitate al CJ Bacău,
membru al Consiliului de administrație, dl. Fantaza Ciprian-Gabriel;
- Administrator neexecutiv și independent, membru al Consiliului de administrație, dl.
Mănăilă Gheorghe;
- Administrator neexecutiv și independent, membru al Consiliului de administrație, dl.
Drăgușanu Vasile;
- Director – membru executiv al Consiliului de administrație, dl. Iordache AdrianBogdan;
Începând cu luna februarie 2016 în Consiliul de administrație a societății au rămas 4
membrii, întrucât dl. Fantaza Ciprian–Gabriel și-a depus demisia din funcția de administrator
neexecutiv.
Activitatea Consiliului de administrație s-a concretizat în desfășurarea a 12
(douăsprezece) ședințe lunare ordinare, în perioada ianuarie 2016–decembrie 2016 și în
desfășurarea de întâlniri de lucru ale membrilor CA și ale membrilor comitetelor consultative,
în cadrul cărora s-au elaborat documentele de diagnoză și prognoză ale activității, s-au
fundamentat hotărâri discutate și aprobate în cadrul ședințelor, s-au analizat și documentat
diverse activități specifice.
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Prin Planul de administrare al Consiliului de administrație al S.C. PARC INDUSTRIAL
HIT S.R.L., incluzând și indicatorii și criteriile de performanță pentru perioada 2015-2019,
Consiliul de administraţie şi-a propus următoarele ţinte strategice de dezvoltare:
1. Creşterea gradului de ocupare
2. Extinderea suprafeţei parcului, corelată cu obţinerea unui nou titlu de parc
industrial
3. Programul de reparaţii şi investiţii
4. Optimizarea costurilor de exploatare

-

În anul 2016 Adunarea generală a asociaților a fost reprezentată de:
Din partea Consiliului Județean Bacău:
d-na Mitrea Gabriela în perioada 28.05.2016-18.07.2016;
dl. Fantaza Ciprian-Gabriel în perioada de 19.07.2016-29.09.2016;
dl. Botez Silviu începând cu data de 30.09.2016;
Din partea Consiliului Local al Comunei Hemeiuș:
dl Zota Marius în perioada aprilie 2015-26.09.2016;
dl. Gălățeanu Ioan începând cu data de 27.09.2016.

4. Litigii juridice
La data prezentului raport SC PARC INDUSTRIAL HIT are în derulare 6 (sașe) dosare
aflate în diferite stadii de judecată. Litigiile au apărut ca urmare a controalelor desfășurate de
către Curtea de Conturi la societate cât și la cei doi acționari.
Dosarele aflate pe rolul diferitelor instanțe de judecată sunt:
- dosarul nr. 2568/110/2016 pe rolul Tribunalului Bacău - prin care se solicită Curții de
Conturi anularea parțială a Deciziei nr. 6/20.01.2016;
- dosarul nr. 2401/110/2016 pe rolul Tribunalului Bacău – litigiul cu C.J. Bacău prin care
societatea este obligată la încheierea unui contract de concesiune
- dosarul nr. 1112/110/2016 pe rolul Tribunalului Bacău – litigiul cu C.J. Bacău prin care
societății PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. i se solicită plata sumei de 182.912,30 lei
reprezentând redevențe;
- dosarul nr. 320/32/2015 pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție – litigiul cu U.A.T.
Hemeiuș pentru plata impozitelor pe construcții și teren;
- dosarul nr. 215/32/2015 pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție – litigiu; cu U.A.T.
Hemeiuș pentru supendarea executării la plata impozitelor pe construcții și teren;
- dosarul nr. 4743/180/2015 pe rolul Judecătoriei Bacău - litigiu cu U.A.T. Hemeiuș prin
care s-a dispus supendarea judecății contestației la executare până la soluționarea
definitivă a dosarului nr. 320/32/2015
5. Activitatea agenților economici locați în HIT PARK
La 31 decembrie 2016, în cadrul Parcului industrial HIT activau 14 rezidenți, agenți
economici, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

S.C. INTERDEVELOPMENT S.R.L.
S.C. TECNOSTAMP TRIULZI EAST EUROPE S.R.L.
S.C. TEXER SERVICE COMPANY S.R.L.
S.C. LABORVET SERVICE S.R.L.
S.C. EUROCONS S.R.L.
S.C. ENERGOFOR S.R.L.
S.C. TQM GROUP S.R.L.
S.C. HMT SERVICE DESIGN S.R.L.
S.C. TREIF SISTEM INSTAL S.R.L.
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10. S.C. VIMERCATI EAST EUROPE S.R.L.
11. S.C. TECHNOLOGIX ENG S.R.L.
12. S.C. DEMEDICO ASSISTANCE S.R.L.
13. GMC FASHION DESIGN S.R.L.
14. S.C. DIACENTER & DESIGN S.R.L.
Dintre aceste firme, S.C. TECNOSTAMP TRIULZI EAST EUROPE S.R.L. și S.C.
VIMERCATI EAST EUROPE S.R.L. sunt firme cu acționariat străin, italian.
Numărul total de locuri de muncă existent la sfârșitul anului 2016 în cadrul Parcului
industrial HIT era de aproximativ 1010.
Cifra de afaceri cumulată a agenților economici rezidenți în HIT PARK, estimată
pentru anul 2016, este de aproximativ 35.000.000 euro.
Investițiile realizate de către clienți până la această dată depășesc valoarea de
20.000.000 euro.
Având în vedere că în urma solicitărilor noastre repetate de alocare a unor resurse
financiare pentru repararea şi modernizarea corpului de clădire A, parte a clădirii A-A1, nu au
fost găsite soluții pentru rezolvarea problemelor sesizate, prin adresa nr 370/26.09.2016
înregistrată la C.J. Bacău cu nr. 15676/28.09.2016 am solicitat C.J. Bacău scoaterea
temporară a corpului de clădire A, din contractul de administrare încheiat între C.J. Bacău şi
PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. Prin H.C.J. nr. 189/28.12.2016 clădirea A a fost scoasă din
contractul de administrare încheiat între C.J. Bacău şi S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L.,
urmând ca în perioada imediat următoare clădirea să fie reparată şi modernizată de către
C.J. Bacău cu fonduri proprii, iar după readucerea clădirii în parametrii normali de
funcționare, aceasta să fie trecută din nou în administrarea PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. ,
în vederea închirierii.
Prin adresa nr. 479/13.12.2016 înregistrată la C.J. Bacău cu nr. 20468/13.12.2016 s-a
solicitat schimbarea juridică a terenului pe care este construit parcului industrial. Necesitatea
schimbării regimului juridic al acestui teren rezultă din nevoia continuă de dezvoltare a
activităților economice în cadrul parcului industrial, prin concesionarea parcelelor de teren
disponibile către investitori interesați de a investi în noi capacități de producție, care vor duce
implicit la crearea de noi locuri de muncă și la creșterea surselor de venit atât la bugetul
local, cât și la bugetul de stat.
În baza analizei solicitărilor de extindere venite din partea clienților locați în parc, dar și
a interesului exprimat de alți clienți potențiali, S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. a înaintat
către U.A.T. Hemeiuș propunerea de extindere a suprafeței parcului industrial cu încă
aproximativ 250.000 mp (25 ha), într-o singură fază de extindere.
Pentru perioada imediat următoare, problema extinderii suprafeței parcului a devenit o
problemă vitală. Imposibiltatea de a oferi soluții viabile atât clienților actuali, cât si altor
investitori interesați de a investi în continuare în parcul industrial, poate afecta într-un mod
greu de cuantificat, toate eforturile depuse în ultimii 12 ani pentru transformarea acestei
zone, într-o zonă atractivă şi de interes pentru investitori. Ca exemplu concret, la ora actuală,
doar din partea clientilor actuali, avem solicitări concrete de a construi în următorii 5 ani, încă
12.000 mp de hale industriale, pe lângă cele 17.791 mp deja construiți. Pe structura actuală
a parcului, suprafața maximă ce teoretic mai poate fi construită este de maxim 5.500 mp.
Pentru susținerea acestor eforturi de extindere a Parcului industrial HIT, echipa de
management a S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. urmărește identificarea și atragerea
unor parteneri strategici care să participe la această extindere a Parcului. Partenerii trebuie
să poată asigura partea necesară de know-how pentru dezvoltarea unui asemenea proiect si
să poată asigura suportul financiar necesar pentru extinderea și upgradarea infrastructurii
existente (sisteme de utilități, căi rutiere).
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11. Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău
Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău s-a înfiinţat în baza prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.71/1999 prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Bacău nr. 73/1999. Începând cu anul 2007, serviciul şi-a continuat și își continuă
activitatea în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 82/27.06.2007.
În anul 2010, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr. 108/ 2010,
serviciul și-a lărgit aria de acțiune în domeniul dezinfecției, dezinsecției și deratizării în sensul
că poate executa asemenea acțiuni în sedií administrative, locuințe, școli, internate, cantine,
spații comerciale, garaje, subsoluri tehnice și amenajate precum și spațiile și zonele deschise
aferente acestora în toate localitățile din județul Bacău.
Serviciul Public de Protecţia Plantelor a funcționat încă de la înființare și funcţionează
și în prezent ca serviciu public de interes judeţean, cu personalitate juridică sub autoritatea
Consiliului Judeţean Bacău.
Serviciul realizează activităţi publice de interes local care cuprind:
a) combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la toate culturile pentru toţi deținătorii
de teren și producătorii agricoli;
b) tratamentul chimic al seminţelor destinate însămânţării;
c) dezinfecţia, dezinsecţia și deratizarea depozitelor de cereale şi a altor spații și
incinte;
d) dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea sediilor administrative, locuinţelor, şcolilor,
internatelor, cantinelor, spaţiilor comerciale, garajelor, subsolurilor tehnice şi amenajate
precum şi a spaţiilor şi zonelor deschise, în toate localităţile din judeţul Bacău.
e) dezinfecţia materialului săditor şi de plantare;
f) aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea şi comercializarea
acestora;
g) alte activităţi specifice.
În cursul anului 2016, Serviciul Public de Protecția Plantelor și-a desfășurat activitatea
pe mai multe planuri şi anume:
- dezinfecția, dezinsecția și deratizarea unor spații de depozitare a unor spații
destinate desfășurării unor activități sociale și de birou precum și a spațiilor locuite;
- aprovizionarea şi depozitarea produselor fitosanitare necesare executării lucrărilor de
prestări servicii;
- închirierea unor spaţii şi terenuri aflate în administrarea serviciului în vederea
obţinerii unor venituri suplimentare;
- continuarea activității de monitorizare a foselor golite în 2006 în care fuseseră
depozitate pesticide în amestec înainte de anul 1989;
- participarea efectivă la implementarea programului judeţean de refacere a plantaţiilor
de pomi fructiferi de pe lângă şcolile din mediul rural;
În anul 2016, serviciul nostru a executat lucrări de prestări servicii constând în lucrări
de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în valoare de 11.618,10 lei.
Contravaloarea facturilor aferente a fost încasată iar sumele au fost virate integral în
contul Consiliului Judeţean Bacău.
Aprovizionarea cu substanţele necesare pentru executarea lucrărilor de prestări
servicii s-a făcut în funcție de încadrarea în limita sumelor alocate prin bugetul de venituri și
cheltuieli aferent anului 2016.
În cursul anului 2016, oferta privind spațiile de închiriat în localitățile Tg. Ocna și Podu
Turcului a fost destul de generoasă,totusi, contractul de închiriere pentru Tg. Ocna s-a
derulat în condiţii bune, iar serviciul a încasat din aceasta închiriere suma de 5.925 lei din
228

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2016
care 50% lei s-a virat în contul Consiliului Judeţean Bacău conform reglementărilor in
vigoare.
În total, din închirieri, serviciul a încasat suma de 5.925 lei din care 50%, respectiv
2.962,50 lei au fost virați în contul Consiliului Judeţean Bacău, conform reglementărilor în
vigoare.
În anul 2016 am continuat monitorizarea celor trei fose (Podu Turcului, Bacău şi
Sascut) din care în anul 2006 - prin proiectul PHARE RO 2003/005-551.03.03.0210 - au fost
reambalate şi expediate în vederea incinerării controlate 46 tone de deşeuri de pesticide în
amestec. Această activitate de monitorizare - necesară pentru cel puţin 10 ani de la golire
conform legislaţiei europene - constituie o verigă importantă în finalizarea unei acţiuni iniţiate
de serviciul nostru şi a cărei valoare s-a finalizat cu cheltuieli de cca. 140.000 $ - aproximativ
5,00 miliarde lei vechi – economie realizată de Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău
pentru bugetul Consiliului Judeţean Bacău.
Referitor la realizarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente - depozit
pesticide şi gheretă pază, comuna Sascut, județul Bacău - ca urmare a adresei nr. 16590 din
05.11.2015 şi conform certificatului de urbanism nr. 19 din 21.03.2016 şi prevederilor
Regulametului privind urmărirea comportării in exploatare, investiţiile în timp şi post-utilizarea
construcţiilor aprobat prin HG nr. 766/1997, actualizată, s-au demarat studiile de fezabilitate
şi obţinerea autorizaţiilor necesare elaborării lucrărilor de desfiinţare DALI şi DATD - din care
rezultă necesitatea acţiunii.
Menţionăm ca Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău a subliniat necesitatea luării
de măsuri şi pentru depozitele de ierbicide, pesticide, fungicide din com. Podu Turcului şi
oraşul Tg. Ocna aflate tot in patrimoniul Consiliului Judeţean Bacău .
În cadrul programului judeţean de refacere a plantaţiilor de pomi fructiferi de pe lângă
şcolile din mediul rural “Livada Copilăriei”, serviciul s-a implicat prin participarea efectivă la
plantarea pomilor alături de elevii din unitățile școlare.
În cursul anului 2016, ca de altfel și în 2015, ne-am manifestat disponibilitatea de a
veni în întâmpinarea solicitărilor și de a participa efectiv la executarea lucrărilor de tăiere în
primăvara anului 2016 precum și pentru combaterea bolilor și dăunătorilor în perioada de
vegetație.

229

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2016

12. Serviciul Public Judeţean de Drumuri Bacău
Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informațiile de interes public, Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău prezintă raportul
de activitate al instituției departajat pe servicii, conform organigramei. Raportul este bazat pe
următoarele elemente standard în condițiile legii:











Misiunea instituției publice, precum și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de
raportare;
Indici de performantă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;
Scurta prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la
obiectivele instituției S.P.J.D.;
Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe;
Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);
Propuneri pentru remedierea deficiențelor.
Principii
Definirea clară a rolului, relațiilor și responsabilităților în raport cu alte instituții;
Stabilirea unui sistem de organizare și responsabilizare pe fiecare palier funcțional;
Respectarea legii, respectarea cetățeanului și orientarea către acesta;
Etică profesională, orientare spre economicitate, eficacitate și eficiență în gestionarea
resurselor materiale și financiare.

Activitatea S.P.J.D. se desfășoară în temeiul HCJ nr. 1 din 22.02.2002 –
Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean de Drumuri, a
Regulamentului intern al salariaților din S.P.J.D..
Obiectul de activitate al Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău
Este administrarea, în numele Consiliului Județean Bacău, a drumurilor județene, în
condiții de fluență și siguranță a circulației, conform prevederilor legale. Coordonează tehnic,
metodologic și răspunde de realizarea tuturor lucrărilor care se execută pe drumurile
județene, de utilizarea fondurilor alocate de la bugetul propriu al Consiliului Județean Bacău
și din fondurile speciale, potrivit legii și programelor adoptate de Consiliul Județean.
În realizarea obiectului său de activitate, Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău
îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite.






Atribuții ale Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău
Elaborează studii, prognoze și programe, anuale și de perspective, pentru dezvoltarea
și sistematizarea rețelei de drumuri și le propune spre aprobare autorităților
competente;
Elaborează documentații tehnico-economice și organizează lucrările de administrare,
dezvoltare, exploatare, reparare și întreținere a drumurilor județene, cu asigurarea
stării de viabilitate și siguranță a circulației;
Controlează și aplică normele specifice activității privind siguranța pe drumurile
județene, constată și aplică sancțiunile contravenționale privind siguranța circulației pe
drumurile publice județene și comunale, conform prevederilor O.G. nr. 43/1996,
republicată și a H.G. nr. 36/1996.
Face propuneri pentru clasarea și încadrarea drumurilor județene și comunale, potrivit
prevederilor OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată;
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Avizează și emite autorizațiile pentru instalațiile, construcțiile și lucrările de orice fel
care se execută în zonele drumurilor județene sau traversarea acestora;
Emite autorizații pentru transporturile pe drumurile județene care au greutăți şi
gabarite care depășesc prevederile legale și controlează respectarea prevederilor din
aceste autorizații;
Organizează și execută recensământul circulației pe drumurile județene și prelucrează
datele rezultate;
Face propuneri pentru îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor, în vederea dezvoltării
unitare a infrastructurii de drumuri din județ;
Asigură organizarea intervențiilor necesare pentru prevenirea și/sau eliminarea
operativă a avariilor, restricțiilor sau altor situații generate de calamități pe drumurile
județene;
Organizează și răspunde de îndeplinirea programelor anuale privind drumurile
județene și de utilizarea, potrivit legii, a fondurilor alocate;
Întocmește și răspunde de realizarea programului de protecție a muncii și prevenirea
poluării mediului;
Execută proiecte pentru lucrări noi, investiții, întreținere și reparații drumuri, poduri, și
clădiri, inclusive în regim de subproiectare;
Organizează activitatea pentru perioada de iarnă, întocmește și prezintă Consiliului
Județean programul de combatere a înzăpezirii;
Urmărește comportarea rețelei de drumuri față de acțiunea traficului și agenților
naturali și propune masuri pentru exploatarea optimă a rețelei de drumuri;
Realizează inventarierea anuală a patrimoniului;
Ia măsuri și răspunde de integritatea patrimoniului încredințat spre administrare;
Organizează, îndrumă și controlează aplicarea semnalizării rutiere, potrivit normelor
legale și convențiilor internaționale;
Operează și ia măsuri de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de
Interne, pentru creșterea gradului de siguranță a circulației pe drumurile județene;
Informează operativ conducerea Consiliului Județean cu problemele specifice privind
drumurile județene și comunale.
În realizarea obiectului sau de activitate, S.P.J.D. colaborează cu consiliile locale,
direcțiile de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Județean și celelalte instituții
publice județene.
S.P.J.D. administrează, în numele Consiliului Județean Bacău, rețeaua de drumuri în
lungime totală de 948,25 km, cu lucrările de artă aferente.
Finanțarea S.P.J.D. se asigură din subvenții de la bugetul propriu al Consiliului
Județean.
Bugetul de venituri și cheltuieli al S.P.J.D. se fundamentează de către director şi șef
serviciu contabilitate și se aprobă de către Consiliul Județean.
Atribuțiile compartimentelor funcționale prevăzute în organigrama S.P.J.D. se aprobă
de către președintele Consiliului Județean, la propunerea directorului.
Angajarea și salarizarea personalului sunt conform Legii 284/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, dispozițiilor legale și metodologiilor aplicabile în sectorul
bugetar și structurile administrației publice locale.
S.P.J.D. este condus de către director. Activitatea financiar contabilă este coordonată
de către șef serviciu contabilitate.
Directorul este numit de către Consiliul Județean Bacău - ordonatorul principal de
credite, prin concurs, conform procedurilor legale.
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În anul 2016, structura organizatorică a aparatului de specialitate al instituției
a fost următoarea:

Compartiment autorizări, acorduri, banca de date
În baza Dispoziției președintelui Consiliului Județean Bacău nr. 375/31.12.2015, prin
care s-a desemnat persoana din cadrul S.P.J.D. pentru derularea operațiunilor de emitere
facturi și încasare a veniturilor Consiliului Județean Bacău provenite din taxe acorduri, tarife
utilizare zona drumuri județene, sancțiuni, s-au emis acorduri și autorizații, facturate și
încasate, în anul 2016, astfel:
Denumire aviz, taxă, acord
-Taxă acord prealabil
-Taxă autorizaţie amplasare
-Aviz alimentare cu energie electrică
-Taxă prelungire acord
-Taxă utilizare zonă drum judeţean
-Tarif utilizare drum
-Tarif autorizație transport
-Tarif autorizaţie lucrare proiect ro-net
-Sancţiune depășire masă maximă admisă
TOTAL AN 2016
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Valoare
98.139,53
15.267,92
1.324,65
1.103,85
92.817,28
31.731,00
239,95
3.885,64
1.000,00
245.509,82

% din total
39,98 %
6,22 %
0,54 %
0,45 %
37,80 %
12,94 %
0,09 %
1,58 %
0,40 %
100,00 %
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Compartiment achiziții publice
Compartimentul achiziții publice desfășoară activități privind procesul de achiziții
publice, proces ce reprezintă ansamblul activităților întreprinse pentru atribuirea, încheierea
și îndeplinirea unui contract de achiziție publică prin care se dobândesc, definitiv sau
temporar, lucrări, produse sau servicii.
La baza desfășurării acestor activități stau actele normative în vigoare, respectiv până
la 26 mai 2016 - O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, cu
modificările și completările ulterioare, iar după 26 mai 2016 - Legea nr. 98/2016 din 19 mai
2016 privind achizițiile publice.
În anul 2016 s-au centralizat referatele de necesitate ale serviciilor / birourilor /
compartimentelor din cadrul instituției, s-a executat prospecția de piață în vederea estimării
valorilor necesare alegerii procedurilor de achiziție publică, inclusiv în sistemul electronic al
achizițiilor publice SEAP, s-a întocmit Programul anual al achizițiilor publice pe capitolul
bunuri și servicii, cu respectarea fondurilor aprobate și s-au derulat achizițiile publice.
În baza Programului anual al achizițiilor publice, persoana desemnată cu sarcini în
acest domeniu, a întocmit documentațiile de atribuire și dosarele de achiziție publică care
constau în:
- Referate de necesitate semnate de persoanele desemnate;
- Oferte pe fiecare tip de achiziție bunuri/servicii;
- Contracte de achiziție publică acolo unde achiziția se desfășoară pe mai multe luni
calendaristice;
- Notificarea contractelor cu valoare de peste 5000 de euro fără TVA transmisă în
SEAP în cazul cumpărărilor directe;
- Documente constatatoare de îndeplinire a obligațiilor contractuale după expirarea
perioadelor contractuale;
- raportarea anuală către ANRMAP a achizițiilor efectuate în anul anterior.
Aceste activități au fost derulate prin intermediul compartimentului din cadrul S.P.J.D.
care, prin note de serviciu și documentație anexă, au inițiat procedurile de achiziții publice.
Întocmirea dosarelor privind achizițiile publice, pornind de la Nota justificativă și până
la redactarea contractelor, se realizează în cadrul compartimentului. Astfel, în cursul anului
2016, în cadrul Compartimentului achiziții publice s-au realizat procedurile legale în vederea
atribuirii unui număr de 25 de contracte de achiziții publice, după cum urmează:
Tip atribuire
Licitație deschisă
Cerere de ofertă
Negociere fără publicare anunț de
participare
Cumpărare directă
TOTAL

1
2

Valoare totală a contractelor
(/acordurilor cadru cu TVA)
82.770.126
4.229.131

1

45.293

21
25

1,551,586
88.596.136

Nr. Contracte

Contractele de lucrări și servicii de întreținere, reparații, reabilitare și modernizare
drumuri județene încheiate în anul 2016 sunt următoarele:
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Denumire obiectiv
Expertiză Tehnică + Revizuire Dali - Reabilitare și Modernizare DJ 119 Km 25+74027+993 la Ciucani Județ Bacău
Expertiză Tehnică + Revizuire Dali - Reabilitare și Modernizare DJ 252 C Km
8+022-23+088 Tătărăşti Corbasca
Expertiză + Revizuire Dali Pentru Reabilitare și Modernizare DJ 207 D Limita Judeţ
Neamţ Prăjeşti Dn 2 F Km 28+000-50+254
Întocmire Documentaţie Cadastrală la DJ 119 la Ciucani de la Km 25+740-27+993
Întocmire Documentaţie Cadastrală la DJ 252 C de la Km 8+022-23+088
Multianuală Vară 2016- Contract Subsecvent
Reabilitare și Modernizare DJ 241 C Km 1+650-4+050 Roşiori Valea Mare
Servicii de Întocmire Documentaţii și Obţinere Autorizaţii Gospodărire Ape A 4
Poduri
Expertiză Tehnică, Revizuire Pth + Dde + Cs + Dl Ptr. Reabilitare și Modernizare DJ
123 lim. Judeţ Harghita – Valea Uzului Dărmănești DN 12 A Km 41+000-62+103
Lucrări de Intreţinere Drumuri Vară 2016
Actualizare Documentaţie Cadastrală - Reabilitare și Modernizare DJ 241 Lim. Jud.
Vrancea - Podu Turcului Glăvăneşti Motoşeni Răchitoasa Coloneşti Izv. Berheciului,
Km 25+000-83+368
Actualizare Documentaţie Cadastrală - Reabilitare și Modernizare DJ 241 A Izv.
Berheciului Secuieni Km 64+250-78+114
Lucrări de Întreţinere Drumuri Vară 2016
Acord Cadru - Lucrări și Servicii de Întreţinere Curentă și Periodică Multianuală
Iarna Vara 2016-2018
Lucrări de Aducere la Starea Iniţială A Drumurilor Judeţene Afectate de Inundaţiile
din Perioada Mai – Iunie 2016
Refacere Zid de Sprijin Pentru Asigurarea Stabilităţii Drumului DJ 119 B Km
12+200
Reabilitare și Modernizare DJ 119 Km 25+740-27+993, la Ciucani, Jud. Bacău
Servicii de Actualizare Deviz General și Revizie Docum. Tehnică de Avizare a
Lucrărilor Pentru Obiectivul: Reabilitare și Modernizare DJ 241 Limita Jud. Vrancea,
Izv. Berheciului, Km 25+000-83+368
Total

Valoare cu TVA
12.360,00
58.560,00
80.400,00
1,351,00
9,069,60
5.008.129,15
3.999.904,86
32.160,00
117.242,00
166,965,00
15.759,36
3.751,00
401.103,55
82.770.126,77
480.294,84
45.292,98
3.748.836,46
72.000,00
97.023.306,57

Ca urmare a încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare
de drumuri județene, Județul Bacău deține o rețea de drumuri județene în lungime totală de
923.481km, din care în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri 874,046 km,
diferența de drumuri județene fiind în administrarea municipiilor și orașelor pe care acestea le
traversează.
În cursul anului 2016, activitatea Serviciului Public Județean de Drumuri s-a bazat pe
îmbunătățirea și menținerea stării de viabilitate a rețelei de drumuri județene în vederea
desfășurării traficului în condiții de siguranță, fluență și confort, prin lucrări de întreținere
curentă sau periodică și investiții finanțate prin subvenții din buget local și din TVA. De
asemenea, programul de modernizare și reabilitarea drumurilor județene s-a axat pe
finanțarea primită prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
Pentru menținerea unei stări de viabilitate corespunzătoare a rețelei de drumuri
județene, prin lucrări de întreținere curentă au fost executate:
Lucrări de reparații (plombări) îmbrăcăminţi bituminoase pe următoarele sectoare de
drum :
-

DJ 207G, - 670 mp
DJ 119 – 656 mp
DJ 207D – 9300 mp
DJ 252F -1575 mp
DJ 252 A – 515 mp
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-

DJ 206B – 540 mp
DJ 241C – 167mp
DJ 252C – 3345 mp
DJ 119 F – 23 mp
DJ 116 – 8 mp
DJ 117 – 252 mp
DJ 118B – 362 mp
DJ 156 B – 63 mp
DJ 156H – 123 mp
DJ 241 B – 2156 mp
DJ 207 F – 240 mp
DJ 241D – 1267 mp;
DJ 117 la Poduri; - 2040 mp;
DJ 243 B – 127 mp;
DJ 241 A – 340 mp;
DJ 207F – 47 mp;
DJ 207 G - 3350 mp;

Lucrări de scarificare si reprofilare drum și balastare pe:
- DJ 207F (Holt – Săucești) -204 smp;

-

DJ 252F Ungureni-Gârla Anei –Viforeni-Bărtășești – 786 smp;
DJ 252A+DJ 252B – 892 smp;
DJ 241A +DJ 241C – 1222 smp;
DJ 119; - 138 smp;
DJ 206B; - 498 smp;
DJ 252C – 600 smp;
DJ 243 B – 1034 smp;

În cursul anului 2016, au fost demarate lucrările la obiectivul ”Reabilitare si
modernizare DJ 241 C, km 1+650 – 4+050, Roșiori – Valea Mare, județul Bacău”, in lungime
de 2,40 km, executând-se lucrări în procent de 83%;
Prin asocierea Consiliului Județean Bacău cu U.A.T. Nicolae Bălcescu, s-au continuat
si finalizat în cursul anului 2016 lucrările la obiectivul ,,Modernizare drumuri de interes local
în localitatea Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău”, în lungime totală
de 3,042 km;
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De asemenea, s-au continuat lucrările (în procent de 54% în anul 2016) la obiectivul
,,Reabilitare DJ 116, km 10+850-13+550, orașul Tg. Ocna”, în lungime de 2,7 km, realizat în
proporție de 85%, lucrare finanțată prin asocierea Consiliului Județean Bacău cu U.A.T. Tg.
Ocna.
Prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) s-au continuat lucrările de
modernizare la obiectivul: „Modernizare DJ 243B, Fântânele –Praja –Motoșeni, km 25+40033+568 ”, în lungime de 8,168 km.
Pentru protecția unui sector de drum județean, asigurarea siguranței circulației rutiere
și evitarea eroziunii solului, din comuna Lipova pe DJ 241D, km 2+700, s-au continuat
lucrările de reabilitare a podețului existent. Aceste lucrări au constat în refacerea
suprastructurii podețului și a drumului, lucrări amonte și aval de dirijare a apelor pluviale,
respectiv execuția de camere de liniștire, aripi din beton armat, praguri de fund, canal de
gabioane, șanțuri pereate. La sfârșitul anului 2016 s-a executat recepția lucrărilor.
Având în vedere cerințele dezvoltării infrastructurii rutiere, în contextul integrării
europene, au fost întocmite documentații tehnice pentru o serie de drumuri județene pentru
accesarea de fonduri europene nerambursabile pe diferite programe.
Tot în cursul anului 2016 s-a demarat și finalizat achiziția pentru serviciile de
deszăpezire și lucrările de întreținere pe drumurile județene prin semnarea Acordului cadru
pentru lucrări și servicii de întreținere multianuală iarnă-vară (2016-2018) a drumurilor
județene aflate în administrarea S.P.J.D. Bacău și a Contractului subsecvent pentru perioada
2016 – 2017;
Prin amploarea acestor lucrări de întreținere s-a reușit ca la această dată peste 75%
din lungimea de 674,51 km. a drumurilor asfaltate să fie menținută în stare bună și foarte
bună, iar pe restul drumurilor județene starea de viabilitate să fie în bună măsură
corespunzătoare.
Managementul resurselor umane
În decursul anului 2016, activitatea de resurse umane a urmărit să sprijine continuu
salariații în vederea pregătirii profesionale, să dezvolte și să mențină calitatea mediului de
muncă, să comunice politicile de personal tuturor salariaților, precum și să ajute conducerea
instituției la menținerea eticii profesionale.
Totodată, s-a urmărit asigurarea managementului organizatoric prin definirea
posturilor, a organigramei, a responsabilităților, formarea echipelor sau a grupurilor de lucru
în vederea atingerii obiectivelor instituției.
Chiar și în situația în care fluctuația de personal și mai ales lipsa de personal și-au pus
amprenta asupra activităților cheie ale instituției, s-a avut în vedere asigurarea unui bun
management al comunicării prin implicarea salariaților cu funcții de conducere în activitățile
decizionale, prin dezvoltarea comunicării ascendente și descendente, păstrarea eticii,
profesionalismului și a responsabilității la nivelul întregii instituții.
Unul din obiectivele anului 2016 a fost pregătirea profesională a salariaților prin
participarea la cursuri, plecând de la premisa că doar salariați bine instruiți vor asigura
îndeplinirea sarcinilor de serviciu și a obiectivelor instituției cu maximă eficacitate și
profesionalism.
În acest sens, pe de o parte, programele de formare profesională au contribuit la
dezvoltarea cunoștințelor, deprinderilor, aptitudinilor angajaților, fapt reflectat în îndeplinirea
atribuțiilor de serviciu. Pe de altă parte, perfecționarea profesională conferă salariaților
sentimentul de încredere în competențele proprii. Și, nu în ultimul rând, pregătirea/
perfecționarea profesională reprezintă o componentă a dezvoltării carierei profesionale.
În acest sens, în cursul anului 2016, au urmat cursuri de perfecționare un număr de 4
angajați.
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Utilizarea resurselor financiare
În cadrul instituției noastre, contabilitatea ca activitate specializată în măsurarea,
evaluarea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, asigură
înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea informațiilor cu caracter financiar, atât
pentru cerințele interne ale instituției, cât și pentru instituții externe: Consiliul Județean
Bacău, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului Bacău, trezorerie, furnizori,
creditori etc.
Componenta contabilitate din cadrul activității financiar contabile, își exercită, prin
responsabilii desemnați în acest sens, atribuțiile de contabilitate financiară în conformitate cu
prevederile legale, respectându-se principiile unei bune gestiuni financiare, în special ale
economiei și al eficienței cheltuielilor. Au fost respectate, totodată următoarele principii ale
contabilității:
- înregistrarea în momentul creării, transformării sau dispariției unei valori economice,
a unei creanțe sau obligații;
- nici o cheltuială din fondurile publice nu a putut fi angajată, ordonanțată și plătită
dacă nu a existat bază legală pentru respectiva cheltuială, toate documentele fiind supuse
controlului financiar preventiv intern. Nu a existat refuz de viză, privind CPF.
- s-au respectat prevederile legale privind procedurile de angajare, lichidare,
ordonanțare și plată a cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, contabilizarea și raportarea
lor.
Activitatea financiar contabilă a vizat în mare, următoarele activități:
- lunar s-au solicitat deschideri de credite bugetare, în limita creditului bugetar anual –
potrivit destinațiilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli sau alte diviziuni ale
clasificației bugetare;
- au fost întocmite și transmise situațiile trimestriale (bilanțul contabil, contul de rezultat
patrimonial, fluxurile de trezorerie, detalierea cheltuielilor, situația activelor și a datoriilor,
situația plăților restante, a creanțelor, situația activelor corporale, situația stocurilor, notele
explicative și raportul explicativ).
- lunar, s-au monitorizat cheltuielile de personal, s-au întocmit statele de plată, pentru
salarii, situații statistice, s-au depus declarațiile conform normelor legale în vigoare;
- toate operațiunile economico - financiare au fost consemnate în momentul efectuării
lor în documente justificative pe baza cărora s-au făcut înregistrări în jurnale, fișe și alte
documente contabile, conturi sintetice și analitice;
- s-a efectuat inventarierea patrimoniului instituției ce are ca scop stabilirea situației
reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, a bunurilor și
valorilor deținute;
Principalele date privind execuția bugetului pe anul 2016, sunt următoarele:
Indicator
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii-gestiune internă
Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente
drumuri
Lucrări de investiții realizate în asociere
cu u.a.t.
Cheltuieli de capital
TOTAL

Plan an 2016

Plăţi efectuate

% de realizare

633.000
193.000

619.323
156.484

97,83%
81,07%

7.796.000

6.714.326

86,12%

3.778.000

3.171.992

83,95%

16.966.000
29.366.000

7.681.835
18.343.960

45,27%
62,46%
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-

Lucrări de întreținere și reparații curente drumuri județene
-LEIDenumire lucrare

Credite bugetare
aprobat 2016

Întreţinere curentă pe timp de iarnă-vară
2015-2016-2017 (BL+TVA)
Lucrări de aducere la starea iniţială a
drumurilor judeţene afectate de inundaţiile
din perioada mai – iunie 2016
Refacere zid de sprijin pentru asigurarea
stabilităţii drumului DJ 119 B km 12+200
Total

-

Realizat an 2016

% de realizare

6.824.000,00

6.526.303,13

95,63 %

912.000,00

142.729,92

15,65 %

60.000,00

45.292,98

75,48 %

7.796.000,00

6.714.326,03

86,12 %

Lucrări de modernizare drumuri realizate în asociere cu UAT:
Denumire lucrare

Credite bugetare
aprobat 2016

U.A.T. Nicolae Bălcescu- Modernizare
drumuri de interes local - Nicolae Bălcescu
U.A.T. Buhuşi - Reabilitare şi modernizare
strada A.I.Cuza - DJ 156 H, L=906M
U.A.T. Tg. Ocna - Reabilitare DJ 116 de la
km 10+850 la km 13+550, str. Gălean,
oraş Tg. Ocna
TOTAL

Realizat an 2016

% de realizare

1.221.000,00

1.220.183,46

99,93 %

657.000,00

469.207,61

71,41 %

1.900.000,00

1.482.601,30

78,03 %

3.778.000,00

3.171.992,37

83,95 %

- Lucrări de investiții efectuate pe drumurile județene:
Denumire lucrare

Credite
bugetare
aprobat 2016

MODERNIZARE DJ 207 F SIRETU ŞERBEŞTI, KM
11+500-14+100
MODERNIZARE DJ 243 B PRAJA MOTOŞENI
STĂNIŞEŞTI, KM 25+400-33+568
EXECUŢIE PENTRU REABILITARE ŞI
MODERNIZARE DJ 241 C ROŞIORI VALEA MARE
KM 1+650-4+050
PTH + EXECUŢIE - REABILITARE ŞI
MODERNIZARE DJ 123 LIMITA JUDEŢ HARGHITA
VALEA UZULUI DĂRMĂNEŞTI DN 12 A KM 41+00062+103
PTH + EXECUŢIE - REABILITARE PODEŢ PE DJ 241
D KM 2+700 LA LIPOVA
PTH + EXECUŢIE - REABILITARE ŞI
MODERNIZARE PE DJ 117 PODURI KM 17+00021+180, JUDEŢ BACĂU
PTH + EXECUŢIE - REABILITARE ŞI
MODERNIZARE PE DJ 119 KM 25+740-27+993 LA
CIUCANI, JUDEŢ BACĂU
PTH + EXECUŢIE - REABILITARE ŞI
MODERNIZARE DJ 207 D - LIMITA JUDEŢ NEAMŢ
PRĂJEŞTI DN 2 F KM 28+000-50+254
PTH + EXECUŢIE - REABILITARE ŞI
MODERNIZARE DJ 241 LIM. JUD. VRANCEA PODU TURCULUI GLĂVĂNEŞTI MOTOŞENI
RĂCHITOASA COLONEŞTI IZV. BERHECIULUI, KM
25+000-83+368
PTH + EXECUŢIE - REABILITARE ŞI
MODERNIZARE DJ 241 A IZV. BERHECIULUI
SECUIENI KM 64+250-78+114
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Realizat an
2016

% de
realizare

604.000,00

265.749,58

43,99 %

10.450.000,00

2.885.115,03

27,60 %

4.045.000,00

3.323.196,99

82,15 %

80.000,00

0,00

0%

420.000,00

419.485,78

99,87 %

5.000,00

0,00

0%

200.000,00

13.701,86

6,85 %

210.000,00

120.862,10

57,55 %

496.000,00

379.817,74

76,57 %

142.000,00

75.264,88

53,00 %
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Denumire lucrare

Credite
bugetare
aprobat 2016

PTH + EXECUŢIE - REABILITARE ŞI
MODERNIZARE DJ 252 C KM 8+022-23+088
TĂTĂRĂŞTI CORBASCA
STUDII PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE
GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU OBIECTIV
,,POD PESTE RÂUL BISTRIŢA PE DJ 207 G, LETEA
VECHE''
STUDII PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE
GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU OBIECTIV
,,POD PESTE RÂUL BISTRIŢA PE DJ 156 B LA
BLĂGEŞTI''
STUDII PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE
GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU OBIECTIV
,,POD PESTE PÂRÂUL RĂCĂTĂU PE DJ 252 LA
UNGURENI''
STUDII PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE
GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU OBIECTIV
,,POD PESTE PÂRÂUL UZ PE DJ 123 LA
DĂRMĂNEȘTI''
EXPERTIZĂ + REVIZUIRE DALI PENTRU
REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 207 D LIMITA
JUDEŢ NEAMŢ PRĂJEŞTI DN 2 F KM 28+00050+254
EXPERTIZA + REVIZUIRE DALI - REABILITARE ŞI
MODERNIZARE DJ 123 LIMITA JUDEŢ HARGHITA
VALEA UZULUI DĂRMĂNEŞTI DN 12 A KM 41+00062+103
EXPERTIZĂ TEHNICĂ + REVIZUIRE DALI REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 119 KM
25+740-27+993 LA CIUCANI JUDEŢ BACĂU
EXPERTIZĂ TEHNICĂ + REVIZUIRE DALI REABILITARE ŞI MODERNIZARE DJ 252 C KM
8+022-23+088 TĂTĂRĂŞTI CORBASCA
ACHIZIŢIE CALCULATOARE (2 BC)
ACHIZIŢIE XEROX
TOTAL

Realizat an
2016

% de
realizare

10.000,00

9.038,20

90,38 %

9.000,00

5.068,80

56,32 %

9.000,00

5.068,80

56,32 %

8.000,00

4.579,20

57,24 %

8.000,00

4.579,20

57,24 %

104.000,00

80.400,00

77,30 %

73.000,00

0,00

0,00 %

13.000,00

12.360,00

95,07 %

59.000,00

58.560,00

99,25 %

6.000,00
15.000,00
16.966.000

5.040,00
13.946,40
7.681.834,56

84,00 %
92,97 %
45,27 %

Activitatea managerială
În vederea realizării misiunii sale și a furnizării unei asigurări rezonabile privind
cheltuielile din fondurile publice, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și
eficiență, serviciul public județean de drumuri acordă o importanță deosebită dezvoltării și
consolidării sistemului de control intern/managerial prin raportarea la cerințele celor 16
standarde prevăzute de ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005, republicat, cu
modificările și completările ulterioare.
Pentru stabilirea premiselor necesare realizării acestui obiectiv, în ianuarie 2017 s-a
desfășurat procesul de autoevaluare a implementării la 31.12.2016, a standardelor de
management la nivelul instituției. Astfel, sistemul se consideră parțial implementat, existând
un număr de 14 standarde implementate, 1 standard implementat parțial și 1 standard
neaplicabil. Etapa de planificare unitară a activităților specifice sistemului de control
intern/managerial a avut ca punct de plecare deficiențele constatate în cadrul procesului de
autoevaluare.
În ceea ce privește evaluarea periodică a stadiului de implementare a programului de
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul instituției, în baza completării
chestionarului transmis către comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Consiliului
Județean Bacău, s-au comunicat trimestrial datele și informațiile aferente.
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Asigurarea resurselor logistice
Cu toate că la nivelul instituției noastre nu există o structură cu atribuții în acest sens,
s-a urmărit în permanență asigurarea cu tehnică, materiale și servicii necesare îndeplinirii
atribuțiilor de serviciu și asigurării unei mediu propice pentru atingerea obiectivelor instituției.
În acest sens, s-a urmărit:
- Stabilirea concepției unitare de realizare a suportului logistic necesar îndeplinirii
atribuțiilor
de serviciu;
- Asigurarea și utilizarea eficientă a resurselor financiare;
- Asigurarea, împrospătarea și completarea bunurilor materiale;
- Realizarea mentenanței specifice fiecărei categorii de mijloace și echipamente,
inclusiv alimentarea cu carburanți + lubrifianți.
Obiective și priorități 2017
- Asigurarea unei comunicări eficiente și în timp real cu serviciile deconcentrate și
UAT-uri din județ .
- Continuarea demersurilor către ordonatorul principal de credite privind alocarea de
resurse umane în vederea asigurării unui raport echilibrat între volumul de muncă și numărul
de angajați,
- Creșterea calității muncii salariaților prin participarea acestora la programe de
perfecționare/specializare.
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13. Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului - Salvamont Bacău
Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de
Salvamont Bacău (S.P.J.P.T.C.A.S.) funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, cu
personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Bacău (CJ)
Obiectivul principal al S.P.J.P.T.C.A.S. Bacău îl constituie realizarea atribuţiilor legale
referitoare la activitatea de salvamont, gestionarea și întreținerea infrastructurii turistice de
agrement (pârtia de schi ,,Nemira” Slănic-Moldova), popularizarea, dezvoltarea și
promovarea unui turism durabil în județul Bacău.
Principalele atribuții ale S.P.J.P.T.C.A.S. Bacău sunt:
- Elaborează propuneri și strategii pentru dezvoltarea şi promovarea turismului în
județul Bacău.
- Inițiază şi implementează proiecte de promovare turistică și elaborează materiale de
promovare și informare turistică pentru localităţile/zonele cu potențial turistic din județul
Bacău (broşuri, hărţi, flyere, pliante, dvd-uri etc.).
- Monitorizează şi acordă consultanţă de specialitate autorităţilor locale și centrelor
naționale de informare și promovare turistică din judeţul Bacău, în vederea informării
generale asupra ofertei turistice și a atracțiilor turistice locale și punerii la dispoziția turiștilor
de materiale care promovează obiectivele turistice locale.
- Participă împreună cu autoritățile locale și alte organe/instituții publice abilitate, la
elaborarea, promovarea şi dezvoltarea programelor de interes local și județean.
- Elaborează propuneri privind colaborări sau parteneriate în domeniul turismului şi le
propune spre aprobare, potrivit legii.
- Sprijină acţiunile de dezvoltare a turismului în județul Bacău prin urmărirea activităţii
turistice, în aşa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului să aibă
acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare şi protecţie a
acestora.
- Analizează, înregistrează şi răspunde la solicitările din partea turiştilor primite
telefonic, prin fax, e-mail sau poştă.
- Organizează şi participă la acţiuni de promovare turistică pe plan intern şi
internaţional (târguri de turism, evenimente) sau în colaborare cu reprezentanța teritorială de
promovare turistică din cadrul ANT.
- Contribuie la creşterea calităţii produselor turistice.
- Asigură activitatea de oferire de informaţii corecte turiştilor/vizitatorilor cu privire la
diversitatea ofertelor practicate în reţeaua serviciilor turistice, menţinându-se o atitudine
echidistantă şi loială faţă de toţi partenerii din turism.
- Se informează în permanenţă, colectează şi actualizează în mod constant
informaţiile turistice proprii zonei, menţine în actualitate bazele de date electronice şi
actualizează informaţiile pe site-ul de promovare turistică și pe paginile de Facebook ale
serviciului.
- Organizează sau co-organizează şi participă la organizarea de vizite pentru
descoperirea atracţiilor locale sau de evenimente pentru valorificare a potenţialului turistic
local.
- Asigură animarea parteneriatului local între diferitele structuri implicate în
dezvoltarea turistică a zonei prin: menţinerea unei legături permanente cu operatorii turistici
locali; organizarea sau co-organizarea de reuniuni, seminarii, sesiuni de discuţii;
sensibilizarea operatorilor din turism pentru demersuri de clasificare şi de creştere a calităţii
serviciilor; incitarea la crearea de noi produse turistice şi iniţierea de propuneri pentru
dezvoltarea turistică a zonei, la nivel local şi judeţean.
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- Monitorizează site-urile de specialitate turistică.
- Promovează în timp real evenimentele cultural-artistice din județul Bacău şi
răspunde solicitărilor de informaţii turistice.
- Asigură, gestionează, exploatează și întreține infrastructura turistică de agrement pârtia de schi în Slănic-Moldova.
- Identifică traseele turistice montane şi după caz, pregăteşte documentaţia pentru
omologarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale.
- Coordonează activitatea de salvare montană în judeţ, atât din punct de vedere
administrativ, cât şi organizatoric.
- Propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee turistice montane pe raza judeţului
- Coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a
traseelor montane din judeţ.
- Asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane şi transmiterea
acestora la şefii de formaţie salvamont sau la înlocuitorii acestora.
- Asigură permanenţa la punctele şi refugiile salvamont.
- 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.
- Organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani în judeţ, în
condiţiile legii.
- 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.
- Îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană prevăzute de
legislaţia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Judeţean Bacău.
- Colaborează cu serviciile salvamont din judeţele limitrofe pentru realizarea
operaţiunilor de salvare şi/sau prevenire.
- Realizează operațiunile de salvare în munți de pe raza județului Bacău, constând în
patrularea preventivă, căutarea și recuperarea persoanelor dispărute sau a celor izolate în
urma calamităților naturale, acordarea primului ajutor și transportul acestora la prima unitate
sanitară.
A .Activitatea de promovare a turismului durabil în județul Bacău
S.P.J.P.T.C.A.S. Bacău a realizat promovarea potențialului turisitic din județul Bacău
prin: participarea la târguri de turism regionale și naționale; realizarea de materiale de
promovare (broșuri, pliante, flyere, panouri foto informative, DVD-uri de prezentare);
asigurarea funcționării, întreținerii și actualizării celor două website-uri ale serviciului, care
pun la dispoziția turiștilor cele mai importante informații legate de turismul băcăuan;
colaborări și parteneriate cu autorități și instituții publice în organizarea și derularea unor
evenimente cultural-artistice și sportive menite să atragă un număr tot mai mare de turiști, să
stimuleze interesul acestora pentru turismul băcăuan.
Participarea la târguri de turism
La Centrul de Afaceri și Expozițional ,,Mircea Cancicov” din municipiul Bacău a avut
loc în perioada 4 - 6 martie 2016, cea de a treia ediție a Târgului Regional de Turism
,,Vacanța”, în organizarea Centrului de Afaceri și Expozițional Bacău (CAEX) și Asociației
Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), eveniment ce reprezintă o importantă platformă de
promovare a atracţiilor turistice din municipiul şi judeţul Bacău precum şi din Regiunea NordEst.
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Consiliul Județean Bacău (CJ), prin Serviciul Public Județean pentru Promovarea
Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău (S.P.J.P.P.T.C.A.S.) a fost prezent
prin reprezentanții săi și la această nouă ediție a târgului de turism, alături de primăriile
orașelor Slănic-Moldova, Târgu-Ocna, Moinești, și de Reprezentanța Nord-Est a ANT Bacău,
un bun prilej de promovare a obiectivelor turistice băcăuane și de realizare unui dialog util cu
participanții interesați de posibilitățile de petrecere a timpului liber în județul Bacău.
În cadrul evenimentului a fost organizată o conferința de presă de către principalul
tour-operator național din zona Moldovei specializat pentru vacanțe în România, care a
prezentat un exemplu de bune practici în domeniul turismului. Pe parcursul întâlnirii au avut
loc dezbateri pe teme de mare actualitate pentru turismul românesc și s-a discutat despre
necesitatea unui parteneriat public-privat pentru revitalizarea și dezvoltarea turismului
băcăuan.
În intervenția avută în cadrul conferinței de presă, directorul SPJPPTCA Bacău s-a
referit la principalele activități de promovare a zonelor de atracție turistică derulate de
serviciul pe care îl coordonează, ca și la o serie de modalități și strategii concrete de
dezvoltare a potențialului turistic de care dispune județul Bacău, scopul declarat al participării
S.P.J.P.T.C.A.S. Bacău la cele mai importante evenimente de turism din România,
reprezentându-l atragerea unui număr tot mai mare de turiști în județ printr-o promovare
constantă și consecventă a obiectivelor turistice pe care judeţul Bacău le deţine în
patrimoniu, coroborată cu asigurarea sustenabilității celor două proiecte implementate de
către CJ Bacău în perioada 2010-2013, respectiv proiectul „Promovarea judeţului Bacău
(ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură”, și proiectul „Schi Parc
Slănic-Moldova - Pârtia de schi ,,Nemira” realizat prin asocierea dintre CJ Bacău și Primăria
orașului Slănic-Moldova.
Consiliul Județean Bacău (CJ), prin Serviciul Public Județean pentru Promovarea
Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău (S.P.J.P.T.C.A.S.), a participat în
perioada 17 - 20 noiembrie 2016, la ediția de toamnă a Târgului de Turism al României
(TTR) de la București, organizat şi găzduit de Centrul expozițional ,,Romexpo”, în parteneriat
cu Camerele de Comerţ şi Industrie din România, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism
din România (ANAT), Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR),
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) şi Asociaţia Naţională de Turism
Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC).
În acest an, standul de promovare turistică a județului Bacău a fost prezentat într-o
forrmulă nouă, completată cu reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice locale din
Bacău, Moinești, Târgu-Ocna și Slănic-Moldova, una mult mai bogată și mai diversificată,
extrem de apreciată de toți vizitatorii (broșuri, pliante, hărți, flyere etc).
De la meșteșugurile, datinile și tradițiile străvechi, reprezentate de creațiile artiștilor
populari din zonă, și până la bogățiiile naturale care au generat apariția stațiunilor de interes
național Slănic-Moldova și Târgu-Ocna, completate de curând cu municipiul Moinești, atestat
într-o primă fază ca stațiune turistică de interes local, prezentările oferite au suscitat un
interes crescând pentru toate categoriile de vârstă care s-au perindat pe întreaga perioada a
derulării acestui important eveniment turistic românesc. De asermenea, trebuie menționat și
faptul că a existat un public numeros care a solicitat informații despre județul Bacău, despre
evenimentele mai importante care se desfășoară anual, despre noutățile apărute în
tratamentul balnear și de refacere, despre noi atracții și programe turistice care sunt puse la
dispoziția turiștilor etc.
În acest sens, S.P.J.P.T.C.A.S. Bacău va veni în curând în sprijinul turiștilor cu o nouă
broșură de promovare, care va include o prezentare a potențialului turistic al județului Bacău,
cu date și informații actualizate, unele în premieră.
Cu prilejul festivității de deschidere a ediției de toamnă a Târgului de Turism al
României, delegația S.P.J.P.T.C.A.S. Bacău a înmânat o mapă de prezentare și promovare
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turistică a județului Bacău, dnei Anca Pavel-Nedea, președintele Autorității Naționale pentru
Turism (ANT), care a admirat inventivitatea și modul inedit în care reprezentanții județului
Bacău prezenți la manifestare au ales să promoveze istoria, tradițiile și frumusețile locurilor.
Totodată, reprezentanții S.P.J.P.T.C.A.S. Bacău au purtat discuții cu o serie de instituții de
învățământ superior (cu profilul Geografie-Turism) interesate de încheierea unor parteneriate
cu privire la dezvoltarea și promovarea turismului în zona Moldovei, la organizarea unor
evenimente care să atragă un număr tot mai mare de turiști români și străini.
Componenta materiale promoționale și website-uri de promovare
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de
Salvamont Bacău a continuat prezentarea și distribuirea materialelor de informare și
promovare turistică realizate până în prezent, atât la târgurile de turism cât și la evenimentele
de profil la care a participat sau pe care le-a organizat.
Au fost reeditate broșurile de promovare ce prezintă cele două stațiuni turistice de
interes național din județul Bacău, respectiv „Stațiunile băcăuane, oaze de sănătate și
relaxare pentru toate anotimpurile. Slănic-Moldova și Târgu-Ocna, stațiuni turistice de interes
național” și ,,Pârtia de schi Nemira Slănic-Moldova”. Edițiile de prezentare a stațiunilor
turistice au fost tipărite câte 500 de exemplare pe ediție. Pârtia de schi Nemira a fost
promovată prin 200 de exemplare.
Cele două broșuri au fost prezentate la Târgul Regional de Turism „Vacanța” de la
Bacău (martie 2016) și în cadrul Târgului Național de Turism al României de la București
(noiembrie 2016). Câteva repere din cuprinsul broșurilor: file de istorie, profiluri și factori
naturali de cură, atracții turistice, trasee montane, împrejurimi, evenimente, baze de
tratament și agrement, căi de acces, unități de cazare și alimentație publică, date tehnice
despre pârtia de schi „Nemira”, regulamente și îndrumări pentru schiori și turiști, sfaturi
salvamont, la care se adaugă și o serie de lecturi inedite, ca Legenda Nemirei, tulburătoarea
poveste a zeiței pădurilor, florilor și izvoarelor din munții ce împrejmuiesc văile Slănicului și
Doftanei.
Obiectivele turistice din județul Bacău au fost promovate printr-un număr de 600
broșuri în limba engleză și franceză, care prezintă pachete turistice din categoriile agrement,
sănătate și cultură. Materialele de promovare, au fost distribuite atât în cadrul târgurilor de
turism cât și a organizațiilor și autorităților din domeniu.
A fost actualizat flyerul „Pârtia de schi Nemira Slănic-Moldova”, din care au fost tipărite
1000 de exemplare, și pliantul intitulat „Trasee turistice montane în Munții Nemira”, care
înfățișează principalele trasee turistice din zona munților Nemira, alături de sfaturile echipei
Salvamont pentru turiștii care se deplasează pe trasee montane în sezonul de vară. Din
aceste materiale, turiștilor le-au fost împărțite 1000 de pliante.
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de
Salvamont Bacău a realizat în 2015, în parteneriat cu Primăria Slănic-Moldova șase panouri
de informare și promovare turistică de mari dimensiuni. Acestea au fost amplasate în
principalele puncte de atracție ale stațiunii Slănic-Moldova și au fost întreținute și
supravegheate periodic, pe parcursul anului 2016, de către echipa salvamont a serviciului.
Acestea oferă turiștilor informații diverse și atractive despre istoricul stațiunii, tipurile de
turism ce pot fi practicate în zonă, izvoarele minerale, principalele obiective turistice, printre
care se numără, și cea mai importantă investiție în domeniul turistic la nivel județean,
respectiv pârtia de schi Nemira, prima din județ. Pe unul dintre panouri sunt puse la dispoziția
pasionaților de drumeții, o serie de noutăți cu privire la traseele turistice montane în Munții
Nemira, precum și sfaturile salvamontiștilor pentru turiştii care se deplasează pe trasee
montane în sezonul de vară, modalitățile de alarmare directă și semnalizare a echipei
Salvamont Bacău, în caz de pericol sau accidente.
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Panourile de promovare turistică au dimensiuni ce permit vizibilitatea optimă a
informațiilor, iar grafica acestora asigură identitatea și specificitatea obiectivelor și traseelor
prezentate.
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de
Salvamont Bacău a redactat și postat pe cele două site-uri ale serviciului, respectiv
www.turism-bacau.ro și www.partianemira.ro, articole și reportaje însoțite de fotografii,
grupate în cadrul rubricilor Informații-Noutăți/Evenimente, cu privire la obiectivele turistice din
județ, activitățile derulate și evenimentele organizate la nivelul întregului județ.
În perioada aprilie-mai și august-septembrie au fost întreprinse o serie de vizite la
principalele obiective turistice din județ precum și într-o serie de localități cu potențial turistic,
unde au fost realizate o serie de foto-reportaje, în vederea realizării primei ediții a broșurii de
promovare turistică a județului Bacău (cu titlul provizoriu ,,Turism în Bacău”), lucrare în
premieră, care va fi finalizată și predată pentru tipar la începutul anului 2017.
Evenimente promovate
Au fost publicate, pe site-ul serviciului www.turism-bacau.ro, articole privind
promovarea turismului băcăuan prin intermediul unor evenimente organizate de diverse
instituții. Câteva dintre evenimentele promovate pe site sunt prezentate în rândurile
următoare.
a. La Moineşti s-a desfășurat evenimentul „Dada”, care a marcat un secol de la
fondarea mişcării lui Tristan Tzara. O serie de evenimente culturale, printre care două
premiere teatrale şi una cinematografică, au fost organizate în perioada 14 - 16 aprilie 2016,
la Moineşti, cu ocazia marcării unui secol de la fondarea mişcării dadaiste de către Tristan
Tzara. Organizat de primărie, în parteneriat cu Asociaţia cultural-literară ,,Tristan Tzara”,
Teatrul Municipal ,,Bacovia” din Bacău, Universitatea ,,Al. I. Cuza” din Iaşi şi Universitatea
,,Vasile Alecsandri” din Bacău, evenimentul a reunit peste 140 de scriitori, artişti plastici,
actori, critici şi istorici literari, pasionaţi ai studiului mişcării dadaiste şi ai curentelor
inovatoare în artele post-moderne de pe toate continentele.
b. Evenimentul „Zilele medicale ale Institutului Național de Recuperare, Medicină
Fizică și Balneoclimatologie” a avut loc în stațiunea Slănic Moldova, în perioada 13 – 14 mai
2016, având ca și tematică ,,Balneologia și Recuperarea Medicală”. Obiectivul principal al
evenimentului a vizat îmbunătăţirea permanentă a stării de sănătate a populaţiei prin
asistenţă medicală de recuperare şi balneară, precum și aspectul funcţional de integrare al
pacientului în activitatea cotidiană, în mediu şi activitatea profesională. Sanatoriul balnear din
stațiune a fost preluat în administrare de INRMFB, care a investit în modernizarea și
extinderea acestei unități sanitare, denumită Secția Sanatorială de Recuperare, Medicină
Fizică și Balneologie „Slănic Moldova”, unitate care oferă servicii de recuperare medicală,
pentru adulţi şi copii, în regim de spitalizare continuă şi ambulatoriu, pentru următoarele
profile de patologie: respirator, hepato-digestiv, reumatismal cronic degenerativ, renal,
circulator. Lucrările prezentate în cele două zile ale simpozionului au fost realizate în urma
studiilor întreprinse de cercetători și specialiști ai institutului în zona stațiunii Slănic-Moldova.
c. În stațiunea băcăuană Slănic-Moldova s-a desfășurat în perioada 19 - 22 mai 2016,
a doua etapă a Campionatului Național de Off-Road dotată cu Trofeul „Dacii Liberi”, în
organizarea Club Off-Road Vaslui, Club Off-Road Dacii Liberi - Bacău şi Enduro Club
Xriders, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS) şi Comisia Națională
de Off-Road (CNOR). Parteneri în acest proiect au fost Consiliul Județean Bacău, prin
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de
Salvamont Bacău, Primăria Slănic-Moldova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior
Constantin Ene” (ISU), Regia Națională a Pădurilor „Romsilva”, precum şi sponsori.
Traseele de la cele patru clase (Standard, Open şi Extrem) s-au constituit într-o
ţesătură de drumuri forestiere, drumuri de exploatare şi de TAF, şerpuind pe versanţii dintre
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Nemira şi Pasul Oituz, într-o reeditare motorizată a celebrului „Pe aici nu se trece!”. Pentru
prima oară în campionatul național a fost introdusă și o probă specială de noapte,
numită `Noaptea Nemirei`, cu startul în seara primei zile de concurs. Proba de noapte a
constat în parcurgerea unui traseu pe teren accidentat pe o distanță de aproximativ 20 de km
pentru fiecare traseu. La eveniment au participat peste 55 de echipaje și a avut un număr
mare de spectatori.
d. Pe data de 31 mai 2016, a avut loc inaugurarea Observatorului Astronomic ,,Victor
Anestin” Bacău, obiectiv complet refăcut și dotat cu echipamente dintre cele mai
performante, după ce a trecut printr-un amplu proces de restaurare, extindere și
modernizare. Investiția a fost realizată cu fonduri europene de către Consiliul Județean
Bacău (CJ) prin proiectul ,,Restaurarea și Valorificarea Durabilă a Patriomoniului Cultural –
Observatorul Astronomic ,,Victor Anestin” Bacău. La eveniment au fost prezenți oficiali și
reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice băcăuane, elevi și cadre didactice.
Printre noutățile relizate prin poriect se numără cele cinci centre de informare aflate la
fiecare nivel al clădirii noi. Acestea oferă vizitatorilor informaţii cu privire la obiectivele
culturale din judeţul Bacău. Observațiile astronomice se pot face cu un telescop performant
amplasat pe terasa circulabilă aflată deasupra ultimului nivel al clădirii turnului de apă, care
permite realizarea de observaţii astronomice în timp real precum şi on-line, prin intermediul
calculatorului. De asemenea, terasa clădirii este dotată cu două binocluri ce oferă o largă
panoramă asupra orașului și a principalelor obiective din zonă.
e. Numeroasele mărturii arheologice și istoria răzeșilor găzari au stat la baza creării
unui muzeu, Muzeul Răzeșilor Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat, satul Prăjești, comuna
Măgirești, idee care s-a născut o dată cu înființarea Fundației Culturale ,,Urmașii Răzeșilor
Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat”, de către prof. univ. dr. Constantin Parascan.
În cadrul muzeului au fost amenajate mai multe spații expoziționale care cuprind
exponate, documente și mărturii (valori de patrimoniu) din perioada culturii Cucuteni (în urmă
cu peste 5.000 de ani), din vremea dacilor și romanilor, precum și din evul mediu românesc,
în esență o reconstituire istorică a vieții răzeșilor găzari de pe Valea Tazlăului Sărat din cele
mai îndepărtate timpuri și până astăzi.
După inaugurarea muzeului, manifestările cultural-artistice au continuat să se
desfășoare în spațiul muzeal al localității, devenind astfel, un centru cultural al răzeșilor
găzari de pe Valea Tazlăului Sărat. Lunar se realizează evenimentul ,,Personalități culturale
române în dialog cu urmașii răzeșilor găzari de pe Valea Tazlăului Sărat”. Ediția din luna mai
a manifestării, coordonată și mediată de profesorul Constantin Parascan l-a avut ca invitat de
onoare pe scriitorul Dumitru Vacariu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași.
Au participat profesori din Cercul Pedagogic al Liceului „Spiru Haret” – Moinești, Colegiului
„D. Ghica” din Comănești, Colegiului „Grigore Cobălcescu” – Moinești, elevi de la școlile din
comună dar și de la liceele din orașele apropiate, reprezentanți ai autorităților locale,
manifestarea fiind una interactivă și deschisă tuturor iubitorilor de cultură.
f. Expoziția-concurs de artă plastică contemporană ,,Saloanele Moldovei”, ediția cu
numărul XXVI, deschisă în ultimii 26 de ani artiștilor plastici din România și Republica
Moldova, a fost inaugurată joi, 14 iulie 2016, la Bacău, prin trei vernisaje găzduite la ediția din
acest an de galeriile ,,Arta”, ,,Ioan Frunzetti” și ,,George Apostu” din municipiul de pe Bistrița.
Un număr 37 de pictori, sculptori, graficieni, designeri, fotografi, creatori în arta tapiseriei de
pe ambele maluri ale Prutului și-au reunit cele mai reprezentative lucrări create în ultimul an
supunând jurizării și atenției publicului peste 300 de creații.
g. Activitățile desfășurate în perioada 21 – 24 iulie 2016, sub genericul ,,Zilele orașului
Slănic-Moldova”, au avut ca principal reper promovarea talentelor și a valorilor tradiționale
locale și județene, printre acestea înscriindu-se cea de a XXIV-a ediție a Festivalului
Județean de Folclor și Târgul Meșterilor Populari, în organizarea Consiliului Județean Bacău,
prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău, precum
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și o serie de spectacole artistice, susținute de tinere talente de pe Valea Slănicului, Trotușului
și Tazlăului. Printre participanți s-au numărat grupuri și ansambluri folclorice, asociații
culturale și cluburi ale elevilor din întreg județul, dar și artiști consacrați sau în devenire.
În cadrul acestui eveneminent s-a organizat simpozionul cu tema ,,Strategii pentru
dezvoltarea unui turism durabil în județul Bacău - Propuneri de proiecte în conformitate cu
Programul Operațional Regional 2014 - 2020 - Sprijină investițiile în domeniul turismului”,
manifestare aflată la prima ediție și organizată de Consiliul Județean Bacău, prin Serviciul
Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont
Bacău.
Printre temele prezentate s-au numărat activități derulate pentru promovarea
turismului băcăuan, precum și propuneri de proiecte pentru dezvoltarea unui turism durabil în
orașul-stațiune Slănic-Moldova.
Alte subiecte dezbătute:
- finanțarea cu fonduri europene a turismului prin Programul Operațional Regional
2014 – 2020 – Sprijină investițiile în domeniul turismului. Axa prioritară 7 – Divesificarea
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a tursimului;
- necesitatea înființării Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Tursimului Bacău;
- sugestii și propuneri pentru dezvoltarea unui turism durabil în județul Bacău.
Întâlnirea a oferit oportunitatea unui schimb de bune practici între reprezentanții
autorităților și instituțiilor publice locale, județene și regionale, centrelor de informare și
promovare turistică, agenților economici din turism.
h. Simpozionul Științific și Cultural Internațional ,,Dimitrie Ghika-Comănești – In
memoriam” ajuns la a VI-a ediție s-a desfășurat la Muzeul de etnografie și artă ,,Dimitrie N.
Ghika Comănești” (Palatul ,,Ghika”). Organizat de către Asociația Cultural-Științifică ,,Dimitrie
Ghika-Comănești”, Primăria orașului Comănești, Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia
Științei și Tehnicii al Academiei Române (CRIFST), Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Ghika”
Comănești și Centrul de Informare Europeană ,,Europe Direct” Comănești, lucrările
simpozionului s-au desfășurat în cadrul manifestărilor ,,Zilelor orașului Comănești 2016”.
Evenimentul științific a fost onorat de prezența unor academicieni, cercetători,
muzeografi și cadre universitare de renume, care au reprezentat instituții de învățământ,
științifice și muzeistice din România și Republica Moldova. În cadrul activităților derulate a
existat și o secțiune pentru tineret, lansată, organizată și premiată de Centrul ,,Europe Direct”
Comănești. Un număr de 63 de lucrări ale tinerilor din toată țara au intrat în concurs.
i. În perioada 19-21 august 2016, în stațiunea Slănic-Moldova s-a desfăşurat prima
ediţie a Festivalului Pietrarilor de pe Valea Slănicului. Această manifestare oferă atât
localnicilor cât şi turiştilor aflaţi în staţiune, prilejul să poată admira cele mai reuşite lucrări ale
pietrarilor.
j. Pelerini din tot județul Bacău, alături de credincioșii de pe Valea Zeletinului, au luat
parte în această primăvară, la slujba de sfințire a Mănăstirii Răchitoasa. Acest așezământ
monarhal, ctitorit în veacul al XVII-lea, a redevenit, după mai bine de 150 de ani, mănăstire
inclusă în circuitul religios și turistic. Aceasta a fost restaurată ca urmare a implementării unui
proiect cu fonduri europene, derulat între anii 2014 – 2015.
k. Anul acesta, sărbătoarea orașului Moinești (8 – 11 septembrie) a debutat joi, 8
septembrie, cu festivitatea de inaugurare a Centrului Cultural ,,Lira”, un modern centru de
cultură, multifuncțional, proiect demarat în 2013 și derulat pe parcursul a trei ani. Centrul a
fost dotat cu echipament tehnic necesar scenei, aparatură video și de proiecție (3D, 4K).
Centrul, cu o capacitate de 300 de locuri, mai dispune și de o sală multimedia de 50 de
locuri, spații pentru expoziții și două apartamente pentru cazarea unor artiști.
O dată cu inaugurarea noului centru cultural a avut loc și festivitatea de deschidere a
sărbătorii orașului Moinești, care în acest an împlinește 579 de ani de atestare documentară
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(1437), 95 de ani de la declararea sa drept comună urbană (1921) și 15 ani de când a
devenit municipiu.
Tot pe parcursul zilei de joi, în sala de festivități a Primăriei Moinești s-a desfășurat și
o masă rotundă cu tema ,,Turismul în județul Bacău”, în organizarea CJ Bacău, prin Serviciul
Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont
Bacău (S.P.J.P.T.C.A.S.). Principalul subiect aflat pe agenda întâlnirii și supus dezbaterilor a
fost cel cu privire la constituirea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului
Bacău. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și
ai unor instituții publice județene și regionale. Cu această ocazie au fost identificate și
prezentate etapele care trebuie parcurse pentru înființarea asociației, scopul acesteia fiind
dezvoltarea durabilă și promovarea turismului în județul Bacău și întreaga regiune, în
totalitatea multiplelor sale forme, atât în țară cât și în străinătate, precum și acordarea
suportului necesar pentru implementarea strategiilor naționale, regionale și locale de
dezvoltare a turismului băcăuan.
l. Festivalul anual ,,Toamna Bacoviană” , a fost organizat în perioada 21 - 23
septembrie 2016, de Consiliul Județean Bacău, Revista ,,Ateneu”, Uniunea Scriitorilor din
România, Bacău și Inspectoratul Județean Școlar Bacău. Evenimentul organizat a sărbătorit
împlinirea a 135 de ani de la nașterea poetului George Bacovia, dar și 100 de ani de la
apariția primului volum de versuri publicat de poet, intitulat ,,Plumb”. În cadrul evenimentului
a fost prezentată lucrarea ,,Stanțe burgheze” de George Bacovia, care cuprinde ,21 de
poeme din ediția princeps, cu 32 de desene inedite ale autorului și câteva ciorne extrase
dintr-un carnețel pus la dispoziția realizatorilor acestui volum cu mulți ani în urmă de către fiul
poetului, Gabriel Bacovia, care a încuviințat reproducerea lor.

B. Activitatea de Salvamont

Activitatea Biroului Coordonare Salvamont se bazează pe șapte angajați si șapte
voluntari. Resursa umană este de bună calitate, îmbinând cunostințele și experiența unor
alpiniști și schiori cu experiență cu entuziasmul tinerilor aspiranți. Pregătirea continuă a
salvatorilor este o activitate prioritară a serviciului, plecând de la ideea că oamenii bine
pregătiți sunt cea mai valoroasă resursă.
În cursul anului 2016 dotarea formației Salvamont a fost completată la standardele
legale prevăzute în HG 77/2003 și a normelor tehnice emise de Asociația Națională a
Salvatorilor Montani din România.
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Misiune. Resurse umane.
Misiune
Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea
accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți:
„ART. 1 - Activitatea de salvare în munţi cuprinde patrularea preventivă, asigurarea
permanenţei la punctele şi refugiile SALVAMONT, căutarea persoanei dispărute, acordarea
primului ajutor medical în caz de accidentare şi transportarea accidentatului sau a bolnavului
la prima unitate sanitară. Această activitate este desfăşurată de salvatori montani.”
O altă misiune importantă a salvatorilor montani este marcarea, întreținerea și
omologarea traseelor montane din județul Bacău, trasee de care nu s-a mai ocupat nimeni
de foarte mulți ani și care pot atrage mulți turiști. Starea precară a traseelor montane,
numărul mic al acestora, lipsa refugiilor și a salvatorilor montani în munții din județul Bacău
au descurajat turiștii dornici de drumeție montană. Avem munți frumoși și sălbatici,
amenajăm trasee de drumeție, mountain biking, avem pârtie nouă de schi la Slănic Moldova
și ne dorim relansarea turismului activ în județul nostru.
Membri
Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de
SALVAMONT Bacău funcționează cu șapte salvatori montani angajați si șapte salvatori
montani voluntari.
La Școala Națională Salvamont de iarnă de la Padina, aflat sub patronajul Asociației
Naționale a Salvatorilor Montani din România, au participat trei voluntari din cadrul
serviciului, dintre care doi au obținut atestatul de salvator montan în luna martie. La Școala
Națională Salvamont de vară de la Padina a participat un voluntar al serviciului care a obținut
atestatul de salvator montan. Astfel, la sfârșitul anului 2016, sunt atestați ca salvatori montani
un număr de 11 persoane, din care 7 sunt angajați cu contract de muncă și 4 sunt cu
contract de voluntariat.
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Periodic am organizat cursuri interne de pregătire, unde am pus accent pe tehnica de
salvare montană, salvarea de pe pârtiile de schi, exerciții de salvare de pe telescaun,
acordarea primului ajutor, orientarea cu harta, busola, gps-ul, pregătirea fizică și în mod
deosebit pe siguranța salvatorilor montani aflați în misiune.
În anul 2016 am efectuat mai multe exerciții de căutare-salvare împreună cu structuri
ale ISU, Jandarmerie, Crucea Roșie. Pe data de 20 Iulie 2016, am efectuat un exercițiu
comun de salvare cu voluntarii de la Crucea Roșie în zona Galion, din localitatea Comănești.
Pe data de 25 august am efectuat un exercițiu complex de salvare în colaborare cu
ISU Bacău, ISU Vrancea, Jandarmeria, SMURD, Serviciul de ambulanță, Ocolul Silvic
Sascut, Garda forestieră, UM de aviație, Poliție. Salvatorii montani au fost solicitați prin
dispeceratul unic 112 să intervină la salvarea unei persoane într-o zonă foarte accidentată
din comuna Sascut, persoană accidentată în urma unui incendiu forestier. Salvatorii montani
au intervenit împreună cu paramedicii de la SMURD, au găsit victima, au acordat primul
ajutor și au transportat-o la ambulanță. Un exercițiu util, care a încercat să mărească
interoperabilitatea structurilor de salvare din județul Bacău, atunci când situația din teren o
impune.
Pe data de 15 septembrie, salvatorii montani au coordonat un exercițiu de salvare în
colaborare cu alpiniștii-pompieri de la ISU și paramedici de la SMURD. Exercițiul s-a
desfășurat în munții Nemira, în zona vârfului Pipaș. S-au folosit echipamente și tehnici de
salvare din zone abrupte si stâncoase.
Intervenții/accidente
Pe parcursul anului 2016 echipa salvamont a fost solicitată la 19 intervenții dintre care
10 intervenții pe pârtia de schi și 9 intervenții în zona alpină.
Primul ajutor a fost acordat de către salvatorii montani atestați (care au și pregătire de
paramedic) respectând toate normele și procedurile în vigoare. Accidentații au fost
transportați și preluați de către Serviciul de Ambulantă Județean.
Menționăm că în baza unui contract de colaborare dintre Serviciul nostru și Serviciul
de Ambulanță Județean, la baza pârtiei a staționat pe perioada funcționării pârtiei o
ambulanța cu echipaj medical specializat. Acest lucru a micșorat considerabil timpul de
ajungere a accidentatului la Serviciul de Primiri Urgențe Onești.
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Activitatea Formației Salvamont Bacău pe Pârtia de schi “Nemira”
din Slănic Moldova - Sezonul de schi 2015-2016
Sezonul de schi 2015-2016 a început pe data de 22.01.2016 și s-a încheiat pe data de
28.01.2016.
Serviciul de salvare montană pe pârtia de schi Nemira a fost asigurat de Formația
Salvamont Bacău din cadrul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și
Coordonarea Activității de Salvamont Bacău.
Un accent deosebit a fost pus pe prevenirea accidentelor. Salvatorii montani care au
patrulat pe pârtie au informat schiorii cu privire la regulile de siguranță care trebuie
respectate pe pârtia de schi. Având în vedere că pârtia este nouă am constatat că mulți
schiori nu cunoșteau regulile de siguranță dar și regulile la îmbarcare/debarcare de pe
telescaun, nu cunosc echipamentul de schi etc. Schiorii care se deplasau cu viteze mari, mult
peste nivelul lor de schi, punând astfel în pericol pe ceilalți schiori cât și sănătatea proprie, au
fost opriți și atenționați să schieze responsabil.

Au fost verificate permanent sistemele de siguranță (plasele de protecție, saltelele de
protecție etc.) și unde s-au constatat deteriorări ale plaselor s-a trecut imediat la remedierea
acestora. Prima și ultima coborâre din fiecare zi a fost efectuată de salvatorii montani, s-a
verificat starea pârtiei și a sistemelor de siguranță și la ultima coborâre s-a urmărit să nu
rămână schiori pe pârtie.
În acest sezon au fost pe pârtia de schi un număr de 10 intervenții ale salvatorilor
montani. Majoritatea au fost accidente ușoare datorate neatenției sau supraevaluării nivelului
de schi de către schiori. Intervențiile au fost promte, rapide, timpul de intervenție fiind doar de
câteva minute de la producerea accidentului. Asta și datorită patrulelor de salvatori montani
dar și a mijloacelor de comunicare, de deplasare și de transport moderne din dotare (stații
radio, snowmobil, targă akjia).
Activități de căutare/salvare
În cursul anului 2016 am participat la un număr de 9 intervenții în zona alpină a
județului Bacău. S-a acordat primul ajutor unui număr de 6 persoane și au fost căutate și
găsite 6 persoane în zona alpină fără afecțiuni medicale. Din păcate, s-a înregistrat și o
persoană decedată, un muncitor peste care s-a răsturnat un utilaj forestier.
Odată cu amenajarea traseelor montane, deschiderea pârtiei de schi de la Slănic
Moldova și creșterea implicită a numărului de turiști preconizăm și o înmulțire a accidentelor
și rătăcirilor în zona montană. Formația salvamont este pregătită pentru orice tip de
intervenție, atât ca dotare cât și ca pregătire profesională a salvatorilor montani.
Prevenție, permanență și patrulare
Permanența s-a efectuat în zonele cu trafic ridicat de turiști, mai precis în stațiunea
Slănic Moldova unde există și un punct de prim ajutor la baza pârtiei de schi.
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Patrulările au avut o intensitate mai mare în perioada iulie-august și s-au efectuat cu
precădere pe traseele din munții Nemira: 300 de scări, Vf. Șandru Mare, Vf. Nemira Mare,
Valea Uzului, Cheile Dofteanei.

În timpul patrulărilor s-a verificat starea traseelor, au fost îndrumați turiștii întâlniți și
dacă a fost cazul au fost însoțiți o parte din traseu. Turiștii au primit informații utile despre
zonă dar și sfaturi ce priveau siguranța lor (echipament, orientare, animale sălbatice etc.).
Pentru a putea efectua în condiții optime activitățile de permanență și patrulare este
imperios necesară o Bază de Salvare Salvamont în Slănic Moldova și de refugii pentru
adăpostirea la nevoie a turiștilor în zona înaltă și izolată a munților.
Alte activități
Amenajarea traseelor turistice montane:
În anul 2016 am continuat refacerea traseelor turistice din munții Nemira și am început
marcarea traseelor din munții Berzunți. Au fost amplasate un număr de 60 de stâlpi, 48
săgeți indicatoare și 9 panouri informative pe următoarele trasee:
1. Slănic Moldova–Culmea Căprioarei–Vârful Șandru Mare–Șaua Nemirei–Vârful
Nemira Mare–Vârful Farcu Mare–Vârful Farcu Mic–Valea Uzului (cascada Nasolea Mare).
Marcaj bandă albastră. Lungime 30 km.
2. Slănic Moldova–Muntele Pufu–La Sălărie–Muntele Cleja–La strigoi–La Argintărie–
Plaiul Ciungetului – Streaja Mică–Lacul Bălătau–Sălătruc.
Marcaj propus: bandă galbenă. Lungime 30 km.
Slănic Moldova–Valea Pufu–Vârful La Cireș–Șaua Nemirei. Marcaj cruce albastră.
Timp de parcurs: 4-5 ore. Lungime 14 km.
3.Vârful Nemira Mare–Joncțiunea cu traseul 3 (traseu de legătură). Marcaj propus:
cruce galbenă. Lungime 3 km.
4. Pârtia de schi Nemira–Parcul central din Slanic Moldova.
Marcaj: triunghi albastru. Lungime: 5 km.
5. Slănic Moldova–Stânca de pe Vf. Pipas.
Marcaj: Cerc albastru. Lungime: 2 km.
6. Slănic Moldova–Hârja.
Marcaj cruce albastră. Lungime 14 km.
7. Slănic Moldova–Mănăstirea Ștefan cel Mare
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Marcaj cruce roșie. Lungime 3 km.
Au fost marcate doua trasee în munții Berzunți:
1.Traseu Moinești–Lacul Tarnița–Moinești, Marcaj triunghi roșu. Lungime 14 km.
2.Traseu Moinești–Schitul Sf. Ilie–Comănești (culmea principală a munților Berzunți).
Marcaj bandă albastră. Lungime 35 km.
Începănd din vara acestui an s-a observat o creștere a numărului de turiști și prin
popularizarea traseelor și a zonelor montane din județul Bacău sperăm la o creștere
semnificativă a turismului montan.
În anul 2016 am amenajat încă două trasee de escaladă pe stânca de pe Vf. Pipaș de
lângă Slănic Moldova, numărul traseelor fiind în prezent de cinci. Aceste trasee sunt folosite
de salvatorii montani pentru efectuarea în condiții de siguranță de exerciții de salvare din
zone abrupte, stâncoase. În același timp, aceste trasee vor fi folosite și de turiștii pasionați de
escaladă și alpinism care până acum nu aveau în județul Bacău nici un traseu amenajat pe
stâncă.
În perioada 20-22.05.2016 echipa salvamont a fost solicitată să asigure serviciile de
salvare montană în timpul etapei susținute în munții Nemira din cadrul „Campionatului
național de off-road”. Au fost organizate puncte de intervenție și prim ajutor pe toate traseele
concursului. Din fericire nu a fost înregistrat nici un incident pe parcusul desfășurării
concursului.

Activități de educație montană
În anul 2016 s-a continuat activitățile de educare a turiștilor cu privire la parcurgerea în
siguranță a traseelor montane, păstrarea curățeniei pe trasee, protejarea faunei și a florei. Sau organizat mai multe acțiuni de strângere a gunoaielor aruncate de turiști în special pe
traseul “300 de Scări” dar și pe alte trasee din munții Nemira.
În timpul patrulărilor pe traseele montane echipa salvamont a însoțit grupuri de turiști
pe care i-a îndrumat cu privire la regulile pe care trebuie să le respecte pe munte, le-a
prezentat potențialul turistic al zonei, ce măsuri trebuie să ia în caz de pericol, metode de
alarmare etc.
S-au desfășurat mai multe acțiuni cu copii și tinerii din Slănic Moldova, în special cu
voluntarii din cadrul Asociației Prietenii Slănicului, acțiuni de curățare a traseelor montane,
prim ajutor, salvarea în zonele montane etc.
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Promovarea turismului montan și a pârtiei de schi de la Slănic Moldova
Pe tot parcursul anului 2016 echipa de salvatori montani din cadrul Serviciului Public
Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de SALVAMONT Bacău a
participat la acțiuni de promovare a turismului montan în județul Bacău și a pârtiei de schi
Nemira, atât în acțiuni desfășurate în școli, cât și prin site-urile Serviciului și pagina de
facebook. Au fost impărțite turiștilor pliante și broșuri cu zona montană a județului și pârtia de
schi.
Baza materială
În cursul anului 2016 dotarea Compatimentului Coordonare Salvamont din cadrul
Serviciului a fost completată în urma eforturilor deosebite făcute de conducerea Serviciului și
a Consiliului Județean Bacău.
S-au achiziționat echipamente performante, omologate pentru salvări montane:
- echipament individual pentru salvatorii montani (haine de munte, încălțăminte vară,
diverse echipamente de alpinism, schiuri etc).
- echipament colectiv pentru intervenție, salvare și transport (a doua targa UT 2000,
corzi statice alpine, încă o stație radio TETRA, diverse echipamente de alpinism).
- instrumentar medical și materiale sanitare (electrozi pentru aparatul de resuscitare
semiautomat, medicamente etc).
Există un punct de prim ajutor de câțiva metri pătrați la baza pârtiei de schi Nemira dar
este absolut necesară o Bază Salvamont unde să se poată efectua serviciul de permanență,
să existe o magazie pentru echipamente, încăpere sterilă pentru materiale sanitare, punct de
prim ajutor etc.
Realizarea indicilor de performanță
În anul 2016 s-a realizat acreditarea Serviciului pentru desfășurarea activităților de
prevenire a accidentelor montane și de salvare în munți. Deasemenea a fost atestată
capacitatea operațională a Formației Salvamont Slănic Moldova.
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S-a realizat completarea formației de bază cu șase salvatori montani angajați pe bază
de contract de muncă coordonați de un Șef Birou (salvator montan) atestați ca salvatori
montani și paramedici și șapte salvatori montani voluntari, din care patru sunt atestați ca
salvatori montani și trei în curs de pregătire. Pregătirea profesională o regăsim în participarea
la cursurile de atestare și perfecționare profesională la Școala Națională Salvamont.
Au fost organizate mai multe exerciții de salvare de pe telescaun, din zona alpină, pe
pârtia de schi astfel încât nivelul pregătirii salvatorilor montani să se mențină la cote înalte.
Pregătirea fizică a salvatorilor montani a fost de asemenea o prioritate a coordonatorului
salvamont în anul 2016.
Activitatea de patrulare-prevenire a fost asigurată în perioada de sezon și la sfârșit de
săptămână, atunci când fluxul de turiști este mai mare. Echipele de patrulare au fost dublate
cu salvatori montani voluntari.
Au fost încheiate contracte de colaborare cu Serviciul de ambulantă, Jandarmeria,
ISU, Dispeceratul Național Salvamont. În urma elaborării noilor normative de intervenție în
zona montană de către Departamentul pentru Situații de Urgență salvamont Bacău a fost
inclus în sistemul de urgență 112.
Alarmările și solicitările de asistență salvamont au fost rezolvate cu maximum de
profesionalism.
Probleme și soluții
O problemă majoră este în continuare lipsa unei Baze Salvamont în Slănic Moldova.
Există două variante de rezolvare a acestei probleme – renovarea căsuțelor puse la
dispoziție de Primăria Slănic Moldova, căsuțe care sunt într-un stadiu foarte avansat de
degradare sau construirea unei baze noi, la standardele pe care le au Serviciile Salvamont
din alte județe.
Având în vedere ca aproape o treime din suprafața județului este zonă montană este
necesară înființarea a încă două formații salvamont care să acopere zona montană din
nordul județului (munții Tarcăului, Goșmanului, Ciucului) și din sudul județului (munții
Vrancei). Această recomandare a fost făcută și de Asociația Națională a Salvatorilor Montani
din România care este autoritatea competentă să elaboreze astfel de norme în domeniul
salvărilor montane. De menționat că aceste două probleme ar trebui rezolvate în cel mult doi
ani, altfel riscăm să nu fim reacreditați pentru a desfășura activități de prevenire a
accidentelor montane și de salvare în munți.
Trebuie să conștientizăm faptul că numărul turiștilor care vizitează o stațiune/zonă
montană depinde și de calitatea serviciilor salvamont din zonă, de gradul de amenajare a
traseelor turistice montane.
Direcțiile de dezvoltare pe care le avem în vedere sunt:
- creșterea operativității și a capacității de intervenție,
- extinderea zonelor de patrulare și de permanență,
- dezvoltarea sistemului de formare,
- creșterea implicării serviciului în activități de promovare a sporturilor montane, a
activității în aer liber, a protejării mediului înconjurător,
- omologarea traseelor turistice existente și mărirea numărului de trasee montane.
Preconizată extindere a activității turistice din județ va crea nevoia dezvoltării
resurselor umane și materiale ale serviciului. Resursa umană calificată fiind vitală pentru
derularea în condiții optime a activității, vom pune accentul pe mărirea numărului și pe
formarea profesională a salvatorilor montani.
Concluzii
Activitatea Compartimentului Coordonare Salvamont din cadrul Serviciul Public
Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de SALVAMONT Bacău a
avut o creștere semnificativă în anul 2016, acest succes s-a datorat în mare parte bugetului
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important pe care Consiliul Județean l-a alocat serviciului dar și calității echipei manageriale
și a implicării membrilor echipei.
ANEXA 1 - Statistica accidentelor montane la care a intervenit formația SALVAMONT
BACĂU în anul 2016
TOTAL (toate cazurile asistate, transportabile sau netransportabile)

23

DIN CARE
(Rubrica trebuie sa fie egală cu totalul)

ROMÂNI

23

STRĂINI

0

DIN CARE
(Rubrica trebuie sa fie egală cu totalul)

MASCULIN

15

FEMININ

8

< 8 ani

2

8 – 15 ani

5

16 – 20 ani

0

21 – 30 ani

2

> 30 ani

12

NEDECLARATĂ

2

PÂRTIE DE SCHI AMENAJATĂ

10

ZONA ALPINĂ

13

FRACTURI MEMBRE SUPERIOARE

0

FRACTURI MEMBRE INFERIOARE

2

ALTE FRACTURI

1

ENTORSE MEMBRE SUPERIOARE

4

VÂRSTA
(Rubrica trebuie sa fie egală cu totalul)

LOCUL PRODUCERII ACCIDENTULUI
(Rubrica trebuie sa fie egală cu totalul)

ENTORSE MEMBRE INFERIOARE
TIPUL ACCIDENTULUI
PLĂGI
(Rubrica trebuie sa fie egală cu totalul, o persoană este trecută
ÎNGHEȚ
o singură dată cu cea mai gravă afecțiune)
LIPOTIMII

ECHIPAMENT (Rubrica trebuie sa fie egală cu totalul)

2
2
0
0

COMOȚII CEREBRALE

0

ALTE ÎMBOLNĂVIRI

5

DECEDAȚI

1

RATĂCITI, GĂSITI, FĂRĂ AFECȚIUNI

6

ADECVAT

10

NEADECVAT

13

CAZURI TRANSPORTABILE

23

Activitatea de întreținere/exploatare a Pârtiei de schi ''NEMIRA''
Resurse umane
În anul 2016 s-a păstrat efectivul personalului angajat la nivelul anului 2015 dar s-a
acționat pentru calificarea și policalificarea forței de muncă. Prin școlarizarea a doi angajați
cu atribuțiuni de agent peron, s-a constituit personalul de rezervă a celor trei mecanici troliști
care asigură funcționarea instalației de transport în conformitate cu prescripțiile tehnice
obligatorii de exploatare.
Pornind de la necesitățile de exploatare, la nivelul locului de muncă, în colaborare cu
constructorul - respectiv S.C. Acomin S.A. s-au organizat două sesiuni de pregătire pentru
utilizarea instalațiilor de fabricare a zăpezii artificiale și s-a intervenit pentru remedierea unor
defecțiuni apărute în perioada de garanție a lucrării.
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La instruiri au participat agenții de peron (4 persoane), electromecanic (1 persoană)
electrician (1 persoană), lăcătuș revizie (1 persoană), casier parcare (1 persoană) și șofer
ratrac (2 persoane). Activitatea de formare a fost necesară pentru a asigura numărul de
angajați prevăzut în norme pe timpul nopții, când temperaturile mai scăzute decât cele diurne
permit exploatarea în condiții de eficiență a tunurilor de zăpadă.
În afara sezonului de schi, personalul angajat a efectuat toate categoriile de lucrări
menite să asigure calitatea suprafeței schiabile, siguranța în exploatare a instalației de
transport, întreținerea mașinilor, a clădirilor tehnice și administrative, a utilajelor și
echipamentelor de lucru.
Rezultate tehnice înregistrate în anul 2016
Sezonul de schi ianuarie 2016 - decembrie 2016 s-a caracterizat prin lipsa
precipitațiilor și temperaturi ridicate. În aceste condiții s-a schiat pe zăpadă artificială în lunile
ianuarie - februarie 2016 .
În cele zece zile de exploatare a telescaunului s-au înregistrat următoarele rezultate
tehnice:
- Total urcări/coborâri:
26.654
- Total persoane transportate:
2.055 persoane
- Din care copii/ elevi/ studenți:
712 persoane.
- Din totalul persoanelor transportate un număr de 519 persoane au fost
turiști/vizitatori și un număr de 1536 persoane au fost schiori.
Lucrări de întreținere, revizii și reparații ale instalațiilor, mașinilor și utilajelor
aflate în exploatare în anul 2016
Instalația de telescaun
Lucrările obligatorii de revizie, așa cum sunt înscrise în prescripțiile tehnice obligatorii
pentru cei care dețin, exploatează sau verifică instalații și aparate din domeniul de activitate
al ISCIR din care face parte și instalația de telescaun Leitner CF4, s-au desfășurat conform
graficului, după cum urmează:
Revizia anuală și reviziile semestriale
S-au desfășurat în intervalele 18-20.04.2016 și 18-22.10.2016 și au constat în:
- gresarea rolelor și balansoarelor din stația superioară;
- reglarea și verificarea balansoarelor duble din stația superioară;
- gresarea rulmenților roții de întoarcere;
- controlul limitatorilor de cursă ai pistonului de întindere al cablului;
- controlul limitatorului de cursă al căruciorului de întindere al cablului;
- gresarea capătului pistonului de întindere;
- controlul bandajului roții din stația superioară și înlocuirea unui segment de 23 cm
lungime;
- gresarea rolelor și balansoarelor la pilonii 1 - 12;
- verificarea buloanelor de fixare și reglare ale balansoarelor de la piloni;
- controlul circuitului de blocaj de la pilonii 1 - 12;
- gresarea rolelor și balansoarelor din stația motrică;
- gresarea rulmenților roții motrice;
- controlul bandajului roții motrice și completarea unui segment de 10 cm lungime;
- gresarea frânei de serviciu;
- controlul și reglajul mecanic al frânei de serviciu;
- verificarea limitatorilor frânei de serviciu;
- gresarea frânei de urgență;
- controlul și reglajul mecanic al frânei de urgență (F=55KN);
- verificarea și reglarea centralei hidraulice de la frâna de urgență;
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- gresarea axului cardanic la grupul motor;
- reglarea bateriei de role la pilonul 12;
- montarea de bailagare și aducerea sașiului stației superioare la poziția orizontală;
- gresarea menghinelor de la vehicule și înlocuirea ferodourilor la vehicul 49;
- efectuarea probelor cu grupul de rezervă în mod automat și manual;
- efectuarea probelor cu motorul principal în regimuri diferite de exploatare.
- Reviziile lunare și săptămânale și zilnice au fost executate de personalul propriu sub
îndrumarea șefului de instalație și cu verificarea și certificarea operatorului RSVTI. Acestea
au constat în :
- verificarea componentelor de comandă, securitate, a dispozitivelor de semnalizare și
comunicare;
- verificarea organelor de întindere a cablurilor și poziția cilindrilor de tensionare;
- verificarea aparatajului și alimentarea cu energie electrică;
- verificarea organelor de tracțiune și transmisiile între motor și roata de antrenare;
- verificarea componentelor de securitate ce se regăsesc în stații, pe traseu, pe piloni,
în panourile de forță, de comandă secundar de la stația de întoarcere, pupitru de comandă și
monitorul de lângă pupitrele de comandă;
- verificarea dispozitivelor de frânare a scaunelor;
- revizia liniei la viteză de deplasare prevăzută în cartea telescaunului și regulamentul
de exploatare;
- verificarea detailată a vehiculelor și a suspensiilor, a îmbinării elementelor de
rezistență, inclusiv examinarea fenomenelor de coroziune și a eventualelor fisuri și
verificarea echipamentului de salvare;
- revizia cilindrilor de tensionare a cablului a dispozitivelor de întoarcere și ancorare a
cablurilor;
- efectuarea manevrelor de oprire cu frâna de siguranță pe roata de antrenare;
- efectuarea unei încercări în gol a motorului de rezervă si de salvare;
- verificarea încărcării bateriilor de acumulatori;
- verificarea manșoanelor cablurilor și a ancorării lor, a stării tronsoanelor de cablu din
vecinătatea saboților și a variației lungimii cablurilor;
- verificarea stării tuturor pieselor supuse uzurii, cum sunt roțile, rolele, suporții rolelor,
căptușelile elastice, garniturile saboților de frână, etc.
- antrenarea motorului de rezervă;
- controlul stării vehiculelor;
- verificarea vizuală a stării pilonilor și a fundațiilor.
Constatările organelor de autorizare și control în legătură cu starea tehnică
a instalației de telescaun Leitner CF4
și rezultatul verificărilor privind personalul autorizat
La data de 25.11.2016, CNCIR S.A. Bacău, a efectuat inspecția tehnică a instalației
de transport pe cablu Litner CF4 aflată în exploatarea serviciului nostru, în vederea reînnoirii
autorizației anuale de funcționare. Verificările și încercările vizuale și funcționale s-au
efectuat conform Prescripțiilor Tehnice - R7-2003, R8-2003,R9-2003, R10-2003, R11-2003,
R12-2003, R16-2003.
Concluziile controlului au stabilit că echipamentul poate funcționa cu condiția
respectării prevederilor PT R9/2003 până la data de 24.11.2017, dată limită la care se va
efectua o nouă inspecție.
Privind personalul tehnic autorizat ISCIR, care exploatează instalația de transport, în
urma verificărilor planificate dar și inopinate efectuate de către operatorul RSVTI, s-a
concluzionat faptul că personalul ISCIR cunoaște și respectă normele de exploatare și a
recomandat în raportul, pentru creșterea siguranței în exploatare prevăzute în Legea
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64/2008, autorizarea unui număr de doi mecanici troliști și instruirea unui număr de doi agenți
peron de rezervă care să înlocuiască pe cei în exercițiu, în caz de fortă majoră.
Ținând cont de recomandările făcute, conducerea S.P.J.P.T.C.A.S. Bacău a școlarizat
și autorizat ISCIR un număr de doi angajați din rândul personalului existent pentru a asigura
rezerva de personal a mecanicilor troliști iar cele două posturi de agent peron au fost ocupate
pe bază de concurs.
Întreținerea suprafeței schiabileși a traseului de sub cablul telescaunului
Prin efectuarea lucrărilor de întreținere a suprafeței schiabile și a traseului de sub
cablul telescaunului s-a urmărit fixarea solului, combaterea eroziunii surpărilor și a
alunecărilor de teren, eliminarea fenomenelor de băltire și înlăturarea arborilor cu pericol de
cădere pe instalații și pe pârtia de schi precum și întreținerea gazonului și regenerarea sa pe
porțiunile afectate.
Lucrări de întreținere planificate
Lucrările de întreținere planificate ale pârtiei de schi s-au desfășurat în baza notei de
constatare întocmită în luna aprilie 2016 de către administratorul pârtiei Nemira și a planului
de măsuri aprobat de directorul S.P.J.P.T.C.A.S Bacău. Din lucrările planificate o parte au
fost executate în regie proprie și au constat în:
- refacerea, decolmatarea și curățarea manuală a șanțurilor de drenaj existente pe o
lungime de aproximativ 1800 ml;
- refacerea podețelor din lemn la trecerile peste șanțurile de drenaj;
- săparea manuală a unor șanțuri suplimentare pentru colectarea apelor din zonele de
băltire și dirijarea acestora către șanțurile principale;
- decolmatarea bazinelor betonate de colectare și a conductelor de transport a apelor
pluviale;
- consolidarea taluzurilor laterale prin confecționarea de gambioane din țăruși din lemn
și împletituri de nuiele;
- repararea plaselor existente pe taluzurile laterale, pentru zonele protejate de către
constructor;
- degajarea pământului și a bolovanilor rezultați din surpări ale pereților laterali;
- înlăturarea vegetației și a lăstărișului din zona stâlpilor de susținere a cablului de
transport și pe toată lungime telescaunului;
- curățarea de material vegetal a fundațiilor la stâlpii de susținere;
- cositul suprafeței schiabile și a traseului de telescaun;
- greblatul și îndepărtarea ierbii rezultate din cosire, a pietrelor și a crengilor de pe
suprafața schiabilă.
Lucrările de întreținere efectuate mecanizat, au fost executate de către firma
specializată, cu ajutorul buldozerului ,si au constat în:
- îndepărtarea materialului aluvionar rezultat în urma ploilor torențiale și a alunecărilor
de teren de pe versanții laterali;
- refacerea drumurilor de intervenție de sub linia de telescaun;
- refacerea planității suprafeței schiabile în zonele cu tasări.
Lucrări de refacere a pârtiei de schi
ca urmare a ploilor torențiale din luna mai 2016
În perioada 25-28 mai 2016 s-au înregistrat precipitații abundente care au provocat
blocarea șanțurilor de drenaj în zona stâlpilor 3, 4 și 5 și deversarea apelor pluviale pe panta
cea mai abruptă a traseului de telescaun, respectiv între stâlpii 1 și 2.
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Ca urmare a precipitațiilor, o mare cantitate de aluviuni au alunecat de pe versant și sau depus pe pârtia de schi, au fost dislocate gambioanele montate în 2015 și s-a decopertat
cablul de date dintre stațiile de telescaun. Pentru rezolvarea situației create s-au luat
următoarele măsuri de refacere și consolidare a terenului:
- transportul mecanizat al aluviunilor;
- refacerea, degajarea și consolidarea șanțurilor de drenaj;
- construirea de parapeți din bârne pentru devierea apelor către șanțurile colectoare;
- refacerea gambioanelor și suplimentarea lor;
- săparea manuală a șanțurilor pentru poziționarea cablului de date și confecționarea
și montarea de protecții longitudinale din lemn și piatră;
- îndepărtarea bolovanilor și a proeminențelor de pământ de pe suprafața schiabilă.
Lucrări de investiție realizate in anul 2016
Pe parcursul anului 2016 s-a realizat un singur obiectiv de investiții respectiv Construire rigole pentru preluarea apei pluviale de la obiectivul Pârtia Nemira. Necesitatea
investiției a rezultat din faptul ca apa pluvială de pe taluzurile din fața clădirii administrative și
de pe rampa de acces către pârtie se scurgea direct în strada Nicolae Bălcescu, în fața
blocurilor de locuințe, lucru ce a creat nemulțumiri locuitorilor din zonă și a îngreunat accesul
la clădirea administrativă.
Lucrarea a constat în construirea unei rigole betonate protejată de balustrada metalică
și un cămin colector cu conducta de deversare în pârâul lateral. Prin realizarea investiției
neajunsurile în exploatare au fost înlăturate.
Obiective și propuneri pentru anul 2017
a) Activitatea de promovare turistică:
1. Promovarea zonelor, localităților și valorilor culturale și spirituale locale, în vederea
atragerii unui număr tot mai mare de turiști și dezvoltării unui turism durabil în județul Bacău.
În acest sens, se dorește o mai bună colaborare cu celelalte centre de informare turistică din
județ pentru a promova realizarea unor circuite care să lege principalele zone turistice ale
județului.
2. Derularea unor acțiuni/evenimente la nivel local, regional, național și chiar
internațional, împreună cu toți factorii instituționali sau privați implicați în activitățile care au
legătură directă sau conexă cu turismul, prin înființarea unor parteneriate de tip public privat, sau asociații de profil, precum Asociația pentru Dezvoltarea și Promovarea Turismului
Bacău, un proiect care va fi continuat în 2017 de S.P.J.P.T.C.A.S. Bacău.
3. Editarea de noi materiale informative și de promovare turistică care vor conține
detalii despre obiectivele turistice din județul Bacău. De asemenea, vor fi reeditate edițiile mai
vechi ale unor broșuri, care vor cuprinde informații actualizate, iar broșura de promovare
turistică a județului Bacău va fi publicată în mai multe ediții, tocmai pentru a reuși să includă
toate locațiile cu potențial turistic din județ, inclusiv pe cele recent apărute pe harta turistică a
județului.
4. Organizarea anuală de evenimente culturale, de conferințe, seminarii sau mese
rotunde cu tematică turistică, în parteneriat cu autoritățile și instituțiile publice locale și
județene și cu agenți economici din domeniul privat. În acest sens au avut loc o serie de
discuții la Târgul Național de Turism de la București din luna noiembrie 2016, unul dintre
interlocutori fiind dna Mădălina-Teodora Andrei, lect. univ. dr. la Facultatea de Geografie din
cadrul Universității ,,Spiru Haret” București, expert formator și membru în cadrul unor
proiecte ce vizează domeniul turismului. După prezentarea și aprobarea proiectului pe care
domnia sa dorește să-l realizeze în parteneriat cu serviciul nostru, se va trece la
implementarea lui pe parcursul anului 2017.

260

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2016
5. Organizarea celei de-a doua ediții a manifestării ,,Personalități ale locului”, proiect
inițiat și implementat de S.P.J.P.T.C.A.S. Bacău în parteneriat cu instituții culturale și de
învățământ din municipiul/județul Bacău. Obiectivele și importanța unor astfel de acțiuni
constau în: promovarea valorilor culturii și comunității băcăuane, activitate ce favorizează
dezvoltarea turismului cultural.
6. Organizarea primei expoziții fotografice cu tematică turistică în diverse locații din
județ, cu precădere în stațiunile Slănic-Moldova și Târgu-Ocna.
7. Participarea S.P.J.P.T.C.A.S. Bacău în calitate de partener la proiectul ,,În context
Slănic-Moldova”, impactul acestui eveniment pe plan național fiind acela că orașul
Slănic-Moldova va fi prima stațiune balneoclimaterică și turistică din România care derulează
un proiect cultural de rezidență pentru artiști străini. Prin inițierea acestui proiect (autor fiind
cunoscutul artist plastic de renume internațional Alina-Georgiana Teodorescu, originară din
Slănic-Moldova) se urmărește contribuirea la crearea unui context cultural de durată pentru
orașul Slănic-Moldova, prin punerea pe harta internațională a centrelor creative ale lumii. De
asemenea, programul are un scop educațional și de trezire a interesului comunității locale
pentru artă. Lucrările create în timpul programului vor fi inspirate din specificul zonei în baza
unei documentări solide și realizate în totalitate cu materiale locale. Parte din ele vor rămâne
în colecția permanentă a orașului, urmărindu-se în timp crearea unui muzeu de artă
contemporană care să expună artiștii locali și cei internaționali care au creat aici în cadrul
programului de rezidență ,,În Context|Slănic-Moldova”.
8. Realizarea unui calendar anual al evenimentelor (târguri, expoziții, festivaluri etc)
care urmează a fi promovat în vederea permanentizării derulării cu o anumită periodicitate a
acestor manifestări. Acest lucru poate determina, la rândul său, o periodicitate în programul
turistic de vizitare a zonelor de atracție turistică din județul Bacău de amatorii de astfel de
evenimente, atât la nivel național, cât mai ales la nivel internațional.
9. Sprijinirea și stimularea operatorilor de turism în vederea promovării turismului
local/județean.
10. Stimularea turismului de afaceri ca sursă semnificativă de venituri la nivel local,
pornind de la faptul că în ultimul timp se acordă o atenţie deosebită segmentului de piaţă
turistică a călătoriilor de afaceri, congrese şi reuniuni. Importanţa acestui gen de turism
constă în faptul că se poate desfăşura pe tot parcursul anului, indiferent de sezon. Oamenii
de afaceri se deplasează de mai multe ori pe an şi cheltuiesc în medie, într-un voiaj, de două
ori mai mult decât turiştii obişnuiţi.
11. Asigurarea oferirii de informaţii corecte turiştilor/vizitatorilor cu privire la
diversitatea ofertelor practicate în reţeaua serviciilor turistice, menţinându-se o atitudine
echidistantă şi loială faţă de toţi partenerii din turism.
12. Promovarea prin intermediul celor două web-siteuri și a paginii de Facebook ale
serviciului, a principalelor atracţii turistice din judeţul Bacău, în special a evenimentelor şi
festivalurilor tradiţionale.
13. Participarea la târgurile turistice regionale și naționale.
14. Informarea în permanenţă, colectarea şi actualizarea în mod constant a
informaţiilor turistice, menţinerea în actualitate a bazelor de date electronice şi actualizarea
informaţiilor pe site-ul de promovare turistică a județului și pe pagina de Facebook.
b) Activitatea de Salvamont
1. Dezvoltarea și dotarea bazei de salvamont de la Slănic-Moldova.
2. Creșterea operativității și capacității de intervenție.
3. Extinderea zonelor de patrulare și de permanență.
4. Dezvoltarea sistemului de informare.
5. Creșterea implicării serviciului în activități de promovare a sporturilor montane, a
activității în aer liber, a protejării mediului înconjurător.
261

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2016
c) Activitatea de administrare a pârtiei de schi Nemira din localitatea Slănic Moldova
1. Achiziționarea de mașini și utilaje necesare unei bune desfășurări a activității pentru
întreg domeniul schiabil al pârtiei Nemira.
2. Dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă suplimentară din sursă proprie.
3. Teleschi la partea superioara a pârtiei de schi.
4. Dotarea cu înca 3 tunuri de producere a zăpezii.

262

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2016

14. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău
Geneza unității noastre spitalicești începe în 12 mai 1852 când soția Spătarului
Pavalache Cristea, Ana a lăsat toată averea sa imobilă cu scopul de a fi folosită pentru
„binefacere în folosul obștesc, pentru veșnica pomenire a sufletelor lor”. La acel moment
era vorba despre imobilul numit azi Spital vechi care urma să poarte inițial numele „Spitalul
Municipal Pavel și Ana Cristea” și care avea în competență 15 paturi. Conducerea de atunci
era formată dintr-o epitropie compusă din Protopopul Enache Petrovici, Istitutorul Costache
Platon și Ioan Costișeanul. La 24 iulie 1906 cînd Ministerul de Interne era condus de George
Cantacuzino, Prefectura Bacău de către Panainte Cantilli, Primăria de către Constantin
Vlaicu, iar medic sef al spitalului era Dr. George Tonciu se pune piatra de căpătâi a acestei
unități spitalicești, pe un loc de 5 ha. donat de Primăria Bacău în actuala strada Mărășești.
În 2016, Spitalul Județean de Urgență
Bacău este o unitate sanitară cu un număr
de 1361, instituție de utilitate publică cu
personalitate juridică care asigură servicii
medicale, (preventive, curative si de
recuperare) funcționând pe principiile
prevăzute în Legea nr. 95/2006 cu
modificările și completările ulterioare, având
ca sarcină prioritară asigurarea asistenței
medicale de specialitate (spitalicească și
ambulatorie).
Sediul administrativ al Spitalului
Județean de Urgență Bacău este situat în
strada Spiru Haret nr. 2, secțiile și compartimentele spitalului posedă autorizații sanitare de
funcționare eliberate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău.
În spital se desfășoară activități de învățământ medico-farmaceutic, postliceal,
universitar pentru asistenții medicali și kinetoterapeuti, precum și de cercetare științifică
medicală (studiul medicamentului).
Unitatea noastră are obligația de a
acorda primul ajutor și asistență medicală de
urgență oricărei persone care se prezință la
Unitatea de Primiri Urgențe și este în
permanență pregătită pentru asigurarea
asistenței medicale în caz de război, dezastre,
atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații
de criză și este obligat să participe cu toate
resursele la înlăturarea efectelor.
Anul 2016 a fost un an de ascensiune
medicală, tehnică şi economică. Spitalul
Judeţean de Urgenţă Bacău a beneficiat de
contracte financiare mai mari decât în anul
2015, de achiziţii de aparatură medicală şi
investiţii în infrastructură ce au putut asigura servicii medicale de o calitate mai înaltă şi un
confort deosebit celor peste 100.000 de pacienţi ce s-au adresat unităţii noastre de-a lungul
acestui an.
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Amintim câteva dintre realizările anului 2016 în care ne-am preocupat să identificăm,
să prioritizăm si să promovăm câteva proiecte importante pentru unitatea noastră:
 Finalizarea și recepția Compartimentului de Radioterapie, investitie de peste 6
milioane euro, ce include un accelerator de particole de înaltă performanță util în
tratarea afecțiunilor oncologice;
 Achiziţia de aparatură medicală în
valoare de 7 milioane de lei din fonduri ale
Ministerului Sănătăţii şi a Consiliului
Judeţean Bacău (RMN si simulator CT);
 Reabilitarea şi modernizarea
Ambulatoriului de Specialitate copii;
 Negocierea unui contract cu Casa
Judeţeană de Sănătate mai mare cu
8% decât în anul anterior;
 Introducerea sistemului de acces în
unitate pe baza legitimaţiei card.
 Reabilitarea compartimentului de arși
din cadrul secției de Chirurgie
Plastică;
 Refacerea întregii rețele de canalizare, refacerea inelului de incendiu și a aleilor din
curtea unității;
Activitatea medicală pe 10 luni 2016
Spitalul Județean de Urgență Bacău are în structură 38 de secții și compartimente cu
activitate medicală, în care își desfășoară activitatea 240 medici, care acoperă o gamă foarte
variată din specializările și supraspecializările existente în sistemul sanitare; un număr de
946 asistenți medicală + 70 personal cu studii superioare – altele decât medici. Activitatea
medicală se desfășoară prin următoarele tipuri de servicii medicale:
- spitalizare continuă;
- spitalizare de zi;
- activitate medicală ambulatorie;
- spitalizare prelungită (prematuri, recuperare pediatrică, recuperare medicală);
- servicii medicale paraclinice;
- programe naționale de sănătate;
- activitate medicală de urgență + SMURD;
- planificare familială;
- anatomie patologică;
- activitate de medicină legală.
Obiectivele propuse și realizate pentru îmbunătățirea activității medicale ale Spitalului
Județean de Urgență Bacău sunt:
1. Diversificarea serviciilor medicale pe toate segmentele de activitate medicală
(spitalizare continuă, spitalizare de zi, cronici, programe naționale, BMF, radioterapie, RMN);
2. Îmbunătățirea activității de codificare a activității desfășurate în sistem DRG,
folosirea cardului de sănătate și DES;
3. Creșterea indicelui ICM care influențează foarte mult finanțarea de la CAS;
4. Recrutarea de noi medici de specialitate (BMF, ortopedie, gastroenterologie, ORL
etc);
5. Dotarea cu aparatură modernă (RMN, fluorascop, EKG, EGG) care a permis
dezvoltarea de competențe medicale și servicii noi;
6. Organizarea unui curs de comunicare pentru toate categoriile de personal pe
segmentul pediatrie (Chirurgie pediatrică, ATI Pediatrie, Bloc operator Pediatrie).
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Activitatea medicală în cifre și indicatori
Analizând indicatorii statistici privind activitatea medicală pe 10 luni 2016 a Spitalului
Județean de Urgență Bacău se constată că a existat un interes susținut pentru realizarea
Contractului de servicii medicale încheiat cu CJAS în realizarea indicatorilor de performanță
la valori comparabile cu valorile indicatorilor naționali.
Subliniez faptul că s-a desfășurat o activitate dificilă și continuă a personalului medical
în ceea ce privește însușirea și aplicarea noilor condiții de validare ale serviciilor medicale
(card DES) pe toate secțiile și compartimentele, astfel de la o lună la alta a scăzut numărul
serviciilor medicale invalidate.
Cu toate aceste dificultăți – activitatea medicală pe 11 luni din S.J.U. Bacău s-a
desfășurat la nivelul dorit, astfel:
• pe spitalizare continuă – raportat DRG
- nr.pacienți externați = 47.162
- nr.cazuri invalidate = 902
- ICM = 1,2629
- DMS = 5,86
- Utilizare pat = 200,14
• activitatea medicală spitalizare de zi
- nr.pacienți = 21.236
• activitatea în A.T.I.
- total cazuri = 5649
- nr.total zile spitalizare = 10.230
- DMS = 1,81
- zile de spitalizare 37.399 cazuri
- DMS cazuri = 6,62
• activitate ambulatorie
- nr.consultații = 116.660
- nr.servicii = 18,183
-total
134.843
• nr.consultații UPU (10 luni) = 47.859
Activitatea analizelor medicale + imagistică medicală – 10 luni
- total analize = 1.386.396
- ambulatoriu = 14.656 pacienți (76.466 analize)
- spitalizare = 53.529 pacienți (1.309.930)
Activitatea Laboratorului de radiologie și imagistică pe 10 luni
- total investigații = 53.096
din care: - 9857 ambulatoriu
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- 43239 – spitalizare
- ecografii = 36.243
-mamografii = 600
-tomografii = 11.221
-EKG, EEG total 58.990
-ambulatoriu = 4.661
-spitalizare = 54.329
Farmacii
- total finanțare 31.143.621
- asigurări = 9.536.128
- PN = 19.319.978

Activitatea medicală prin Programe naționale, Comisii și Consiliu medical
a) Programele Naționale desfășurate prin secțiile S.J.U. Bacău sunt:
- PN – Diabet zaharat
- PN – Endrocrinologie – osteoporoză, tiroidă
- PN – Oncologie
- PN – HIV – SIDA
- dispensarizare
- PN – AP – ATI
- PN – Hemodializă
- PN – UPU-SMURD
- PN – Transplant
iar din a II-a jumătate a anului 2016 PN 1.5 Monitorizarea infecțiilor asociate actului
medical
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b) Activitatea comisiilor este reprezentată de:
- Nucleul de calitate
- Comisia de analiză a IN
- Comisia de analiză a DRG
- Comisia de analiză a decedaților
- Comisia de farmacovigilență
- Comisia antibioticului
- Consiliul etic
- Comisia de hemovigilență
- Comisia de transplant
Un obiectiv important din activitatea medicală a S.J.U. Bacău a fost monitorizarea
continuă a infecțiilor asociate actului medical (IN).
Din septembrie 2016 s-a modificat legislația cu privire la IN, ceea ce a fost prelucrat cu
tot personalul S.J.U. Bacău.
S-a declarat un număr de 144 IN
Din care:
- 6 infecții respiratorii
- 111 infecții digestive
- 10 infecții urinare
- 4 infecții cutanate
- 10 infecții – plagă chirurgicală
- 1 caz septicemie
Un segment mai nou monitorizat și prevăzut în norme legislative este Declararea
cazurilor de expunere accidentală la produse biologice.
Ca urmare:
- s-a actualizat procedura operațională
- s-a deschis registrul pentru declararea cazurilor
- s-a aprovizionat farmacia cu vaccin AHB
În aceeași linie a activității medicale în S.J.U. se desfășoară două tipuri de activități:
- dr.Dancău B.I. adulți + B.I. copii: Studiu privind incidența infecțiilor cu pneumococ;
- dr.Ganea - + Comisia (dr.Cochior + dr.Indreaș) – screening infecții asociate actului
medical;
Comisia de analiză a deceselor (Anexa IV)
-total decese = 1076
din care:
-în mai puțin de 24 ore – 209 decese – (2 decese – 0-18 ani)
-în mai puțin de 48 ore – 300 decese - (4 decese – 0-18 ani)
Comisia de transplant
În luna aprilie 2016 – o intervenție pentru
prelevarea de organe de la un pacient aflat în moarte
cerebrală și o acțiune de coordonare; s-au prelevat
grefă hepatică, rinichi și grefe vasculare;
Comisia de hemovigilență
Unitatea
de
transfuzie
sanguină
este
organizată sub coordonarea ATI – medic coordonator
dr. Mardare Oana Gabriela.
Este structură cu personal propriu 24 ore/7
zile/săptămână.
La nivelul UTS sunt respectate prevederile
legale referitoare la hemovigilență și trasabilitate
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precum și cele referitoare la arhivarea documentelor astfel încât să poată fi analizate
eventualele incidente/reclamații. Ca și noutate - s-au obținut unități pediatrice cu sânge și
preparate din sânge pentru secțiile Neonatologie/Pediatrie.
Nu s-au înregistrat incidente în activitate de transfuzie de sânge și preparate din
sânge în S.J.U. Bacău.
Comisia Antibioticului
Se analizează periodic consumul de antibiotice, se coordonează consumul de
antibiotic cu creșterea rezistenței la antibiotic a germenilor izolați în secții.
Se constată o creștere a consumului de antibiotice cu spectru larg.
Medicii din Comisia Antibioticului fac precizări asupra tratamentului cu antibiotice
pentru cazurile cu germeni rezistenți izolați la pacienții secțile S.J.U. Bacău.
Consiliul Etic
Consiliul Etic al S.J.U. Bacău s-a întrunit în data de 10 mai 2016, având ca ordine de
zi:
1. Avizarea Regulamentului de Ordine Interioară;
2. Avizarea cererii Secției ATI la participarea studiului clinic Observațional internațional
Multi Centre ”PNEUMOINSPIRE” care se va desfășura în perioada iulie 2016 – iulie 2017
sub egida European Society Of Intensive Care Medicine
3. Recomandări cu privire la păstrarea confidențialității și anonimatului pacienților.
Consiliul medical
În conformitate cu legislația în vigoare CM este alcătuit din medici șefi de secție și
compartimente cu Președinte – Director medical.
În primele 11 luni C.M. s-a întrunit în 11 ședințe de lucru, în care s-au analizat:
- activitatea medicală lunară;
- s-au identificat probleme administrative și medicale, în vederea creșterii calității
actului medical și implicit a satisfacției pacientului;
- s-au analizat IN pe secții, pe tipuri de germeni și s-au prezentat măsuri pentru
prevenirea acestora;
- s-a analizat necesarul de personal: - s-au angajat medici, asistenți medicali, auxiliari:
s-au angajat 163 persoane (18 – perioadă determinată, din care: 3 medici, 1 farmacist, 33
asistenți medicali, 31 personal auxiliar, 3 alte studii superioare, 3 muncitori, 2 TESA);
- s-a monitorizat Pregătirea continuă a personalului medical.
În C.M. s-a decis și organizarea a două manifestări științifice care, conform Normelor
CONAS sunt obligatorii și trebuie să fie în afara spitalului.
Cele 2 manifestări sunt:
„Împreună de Ziua Mondială a Sănătății – 07.04.2016 Ateneu”;
„Conferința Națională de Psihiatrie – 23.11.2016 Sală conferințe Decebal”
În altă ordine de idei S.J.U. Bacău a trecut prin 2 evenimente cu declanșarea Planului
Alb în martie 2016 și în aprilie 2016.
Declanșarea Planului alb în data de 07.03.2016 cu prezentarea și internarea în S.J.U.
Bacău a unui număr mare de pacienți din com.Traian, după consumul de alimente la un
praznic la care au participat aproximativ 250 de persoane.
În perioada 7 – 21.03.2016 au fost internați 14 copii și 60 de adulți.
Evoluția clinică biologică a fost favorabilă – pacienții au fost externați.
Planul alb declanșat în ziua de 27.04.2016 ca urmare simulării accident aviatic.
Aterizarea forțată pe Aeroportul Bacău a unui avion cu pasageri din care 35 victime și
declanșarea Planului Roșu. S.J.U. Bacău ca unitate primitoare a declanșat Planul Alb.
Acțiunea a decurs fără incidente. Personalul solicitat s-a comportat conform
desfășurării acțiunii ”Planului Alb”.
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Calitatea actului medical se reflectă în gradul de satisfacție al pacientului.
Activitatea medicală a S.J.U. s-a realizat în conformitate cu Planul de Management,
realizând indicatorii de performanță.
Rămân, totuși în atenția Managementului Medical al S.J.U. și anume:
- creșterea siguranței actului medical;
- creșterea gradului de satisfacție al pacientului (comunicare, dg. tratament, confort
hotelier);
- activarea „Echipei de intervenție” în urgență la nivelul spitalului pentru a se evita
producerea evenimentelor nedorite pe secții;
- regândirea Activității medicale ambulatorie așa încât lista de așteptare să fie cât mai
scurtă;

- îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului medical în secțiile: Oncologie,
Psihiatrie, ORL;
- deschiderea Secției de radioterapie;
- eficientizarea activității medicale – investigație RMN;
- reamenajarea spațiilor din secțiile din blocul medico-chirurgical, în conformitate cu
normele în vigoare (număr de paturi, grup sanitar, etc.);
- reglementarea activității medicale de urgență prin încadrare de medici și personal
medico-sanitar care să răspundă nevoilor pacienților;
- monitorizarea gradului de satisfacție a personalului.
Activitatea medicală. Prezentarea indicatorilor statistici
Numărul de cazuri externate- spitalizare continuă
10 luni 2016 = 44.782
Distribuţia pe secţii este urmatoarea:
Secţia Cardiologie
Secţia Chirurgie generala
Secţia Chirurgie plastica şi microchirurgie reconstructivă
Secţia Dermatovenerologie
Secţia Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Secţia Endocrinologie
Secţia Gastroenterologie
Secţia Boli infectioase adulţi
Secţia Medicină internă
Comp.Nefrologie
Secţia Neonatologie
Comp.Neurochirurgie
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3.401
2.865
1.426
677
1.020
833
1.659
1.355
2.983
864
2.957
810
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Secţia Neurologie
Secţia O.G. I
Secţia O.G.II
Secţia O.R.L.
Secţia Oftalmologie
Secţia Oncologie medicală
Secţia Ortopedie şi traumatologie
Secţia Psihiatrie
Comp.Radioterapie
Comp.Recuperare,medicină fizică şi balneologie
Secţia Reumatologie
Secţia Urologie
Comp. Îngrijiri paliative
Pediatrie
Recuperare pediatrica
Chirurgie si ortopedie pediatrica
Boli Infectioase copii

1.987
2.832
3.063
703
737
934
1.453
2.662
0
156
767
1.357
225
3.622
224
1.935
1.275

Numărul de cazuri rezolvate - spitalizare de zi
Acest sistem a fost introdus in 2007, în sensul serviciilor de tip caz rezolvat în mai
puţin de 12 ore.Introducerea acestui tip de serviciu a limitat pierderile înregistrate prin UPU.
Distribuţia cazurilor pe secţii s-a făcut după cum urmează:
Secţia Medicină internă
Secţia Cardiologie
Secţia Neurologie
Secţia Chirurgie generală
Secţia Ortopedie şi traumatologie
Secţia Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă
Secţia Urologie
Secţia O.R.L.
Secţia Psihiatrie
Secţia Boli infectioase adulti
Secţia Oncologie medicală
Secţia Oftalmologie
Secţia Dermatovenerologie
Secţia O.G.
Comp. Radioterapie
Secţia Diabet zaharat, nutriţie si boli metabolice
Secţia Gastroenterologie
Secţia Endocrinologie
Pediatrie
Boli Infectioase copii
Chirurgie pediatrica
O.R.L.copii
Oftalmologie copii
TOTAL

1.252
247
735
122
3
401
487
144
13
485
33
175
189
1.349
0
327
1.095
827
381
136
297
49
0
8.747

Nr. servicii medicale acordate în regim de spitalizare de tip serviciu medical
10 LUNI 2016
2.959
4.089
0
2.744
1.200
304
0
3
491
0
0

Comp. HIV / SIDA
Secţia Oncologie medicală
Comp. Radioterapie
Centrul de Hemodializă
Psihiatrie
Oftalmologie
O.G.
Gastroenterologie
Pediatrie
Boli Infectioase Copii
Chirurgie Pediatrica
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Vaccinare antirabic
Dermato-venerologie
Neurologie
Boli Infectioase Adulti

1.763
17
442
63

TOTAL

14.075

Numărul de consultaţii in ambulatoriul de specialitate
- Număr de consultaţii acordate în ambulatoriu de specialitate = 157.806
- Număr de consultaţii acordate în camera de gardă ( U.P.U.)
= 68.913
- Număr de consultaţii postexternare acordate de medicii din spital în ambulatoriul de
specialitate = 14.934
II.4 Numărul analizelor medicale, radiologice şi imagistică medicală
Laborator de analize medicale
10 LUNI 2016
Nr. total de analize de laborator= 1.386.396 din care:
- 76.466 au beneficiat un nr. de 14.656 pacienţi în ambulatoriu
- 1.309.930 au beneficiat un nr. de 53.529 pacienţi in spitalizare continuă şi de zi
Laborator de radiologie şi imagistică medicală
10 LUNI 2016
Număr total de investigaţii radiologice – 53.096 din care:
- 9.857 în regim ambulatoriu
- 43.239 în regim de spitalizare continuă şi de zi
Număr total de echografii - 36.243 din care:
- 1.738 în regim ambulatoriu
- 34.505 în regim de spitalizare continuă şi de zi
Număr total de mamografii – 600 din care:
- 494 în regim ambulatoriu
- 106 în regim de spitalizare continuă şi de zi
Număr total de tomografii – 11.221 din care:
- 7.764 în regim ambulatoriu
- 3.457 în regim de spitalizare continuă şi de zi
Număr total de explorări funcţionale (E.K.G.; E.E.G.; Ap. respirator, Ap.
cardio-vascular) 58.990 din care:
- 4.661în regim ambulatoriu
- 54.329 în regim de spitalizare continuă şi de zi
Durata medie de spitalizare, indicele de utilizare a paturilor
10 LUNI 2016
Sectia/compartimentul

D.M.S.

TOTAL SPITAL
A.T.I.

5.86
1.44

200.14
184.67

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

9.85

179.56

Boli infecţioase adulţi
Cardiologie
Chirurgie generală

4.36
5.28
3.49

144.20
268.26
164.14

Chirurgie plastică şi reconstructivă

4.65

231.17

Dermatologie
Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

6.48
6.39

183.44
235.07
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Endocrinologie
Gastroenterologie
Medicină internă
Nefrologie
Neonatologie
Neurochirurgie
Neurologie
O.G.I
O.G.II
O.R.L.
Oftalmologie
Oncologie medicală

4.41
4.86
6.22
6.47
4.20
4.24
7.22
3.11
2.97
5.07
3.34
3.84

151.52
327.81
231.34
344.89
200.70
323.64
202.89
171.06
168.00
183.33
102.20
123.77

Ortopedie şi traumatologie

8.84

205.81

Psihiatrie
Radioterapie
Reumatologie
Urologie
Îngrijiri paliative
Pediatrie
Recuperare pediatrica
Chirurgie si ortopedie pediatrica
Boli infectioase copii

7.24
0
5.34
5.05
12.97
2.46
23.26
1.87
2.36

330.83
0
174.04
298.88
298.30
182.88
162.80
116.23
121.74

Indicele de case-mix
10 LUNI 2016
Secţia / compartimentul
TOTAL SPITAL
Boli infectioase adulţi
Cardiologie
Chirurgie generală
Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă

I.C.M.
1.2602
1.2653
1.1094
1.7730

Dermato-venerologie
Diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice

1.2216

Endocrinologie
Gastroenterologie
Medicină internă
Nefrologie
Neonatologie
Neurochirurgie
Neurologie
O.G.I
O.G.II
O.R.L.
Oftalmologie
Oncologie
Ortopedie
Psihiatrie
Radioterapie
Reumatologie
Urologie
Pediatrie
Chirurgie si ortopedie pediatrica
Boli infectioase copii

1.4306
1.4608
1.3564
1.3880
0.7215
2.2099
1.6027
1.1690
1.1840
1.2056
0.8486
1.0861
1.4343
1.3915
0
1.2583
1.1611
0.9895
1.0836
0.8551
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Activitatea economică
Calitatea serviciilor medicale acordate persoanelor asigurate și neasigurate este
strâns legată de modul de finanțare a unui spital. Stabilirea politicii de dezvoltare și calitatea
actului medical este legată în primul rând de existența surselor financiare fără de care ori ce
politică, cât de bine concepută, nu poate fi aplicată dacă nu are și resurse financiare.
Spitalul Județean de Urgentă Bacău este o unitate de interes public care își procură
resursele financiare din serviciile medicale furnizate către populația județului Bacău și
funcționează pe baza bugetului propriu de venituri și cheltuieli.
Pentru anul 2016 s-au preconizat venituri de 193.120,20 mii lei, mai mari față de anul
2015 cu aproximativ 8,78%.
Construcția BVC s-a realizat în baza contractelor și actelor adiționale încheiate în anul
2016 pe fiecare sursă de venit, după cum urmează:
1. Venituri din contractul cu CAS Bacău,
2. Venituri din contractul cu DSP Bacău,
3. Venituri din contractul cu IML Iași,
4. Subvenți de la bugetul local - Consiliul Județean Bacău,
5. Venituri din donatii si sponsorizari,
6. Venituri proprii suplimentare,
7. Venituri din anii anteriori,
8. Subvenții de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
pentru acoperirea creșterilor salariale – contract încheiat cu C.A.S. Bacău.
A. Structura veniturilor
1. Venituri din contractul cu C.A.S. Bacău
Veniturile contractate cu CAS Bacău pe anul 2016 sunt în valoare de 138.981 mii lei,
astfel spitalul are o medie lunară contractată pe total servicii medicale spitalicești de
11.581,75 mii lei.
Bugetul de venituri și cheltuieli a fost repartizat pe secții și compartimente și s-au
încheiat contracte de administrare cu membrii comitetului director, precum și cu șefii de secții
și laboratoare. Pentru a avea o funcționare cât mai eficientă și echilibrată a acestora și pentru
a asigura un standard cât mai ridicat din punct de vedere calitativ al serviciilor medicale, s-a
urmarit, la negocierea cu CAS Bacău, contractarea pe fiecare specialitate a unui numar de
cazuri cat mai apropiat de indicatorul optim.
Veniturile contractate cu CAS Bacău se prezintă astfel:
Tipul de serviciu
Spitalizare continuă –DRG
Spitalizare continuă – Prematuri
Spitalizare continuă – Recuperare
Spitalizare de zi
Îngrijiri paliative
Recuperare pediatrică
1. Total servicii spitalicești
2.Servicii medicale în ambulatoriu de
specialitate
3. Servicii medicale – B.F.T.
4. Investigații paraclinice
5. Programe și subprograme de
sănătate, din care :

Contract 2016
Număr
Valoare
cazuri
mii lei
49.645
92.469
271
3.033
143
331
19.960
5.563
3.175
748
254
992
103.136
3.990
793
1.532
11.758
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Realizat 2016
Număr
Valoare
cazuri
mii lei
51.159
102.954
546
4.333
186
383
22.876
6.361
3.559
839
271
1.268
114.870
3.990
1.529
1.532
12.264
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Oncologie
Boli rare
Endoprotezare
Diabet
Endocrine
Servicii medicale de hemodializă
6.OUG. 35/2015
7.Subv.dinbugetul Fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate pt.acoperirea
cresterilor salariale
Venituri din contractul cu CAS Bacău –
TOTAL

8.916
772
559
60
29
1.422
15.663
2.109

8916
772
559
60
29
1.928
15.663
2.109

138.981

151.957

Contractul încheiat cu C.A.S. Bacău în perioada 2014-2016 se prezintă astfel:
Tip de serviciu
Spitalizare continuă –DRG
Spitalizare continuă – Prematuri
Spitalizare continuă – Recuperare
Spitalizare de zi
Îngrijiri paliative
Recuperare pediatrică
1. Total servicii spitalicești
2. Servicii medicale în ambulatoriu de specialitate
3. Servicii medicale – B.F.T.
4. Investigații paraclinice
5. Programe și subprograme de sănătate, din care :
Oncologie
Boli rare
Endoprotezare
Diabet
Endocrine
Servicii medicale de hemodializă
6.OUG. 35/2015
7.Subv. din bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate pt.acoperirea cresterilor salariale
Venituri din contractul cu CAS Bacău – TOTAL

Contract
2014
89.224
1.557
465
6.679
709
861
99.495
2.820
934
1.073
13.991
11.966
669
270
70
20
996

Contract
2015
90.744
1.998
446
4.467
655
820
99.130
3.701
857
1.376
12.513
10.689
316
311
91
27
1.079
2.611

Contract
2016
92.469
3.033
331
5.563
748
992
103.136
3.990
793
1.532
11.758
8.916
772
559
60
29
1.422
15.663
2.109

118.313

120.188

138.981

Din tabelul prezentat mai sus, se poate observă că contractele încheiate cu CAS
Bacău au înregistrat o creștere de la un an la altul, după cum urmează :
a.
2015 a avut o creștere față de 2014 de 1,58%;
b.
2016 a avut o creștere față de 2015 de13,52 %.
În ultimii ani sa acordat o atenție deosebită serviciilor acordate în ambulatoriul de
specialitate pentru creșterea nivelului calității serviciilor medicale și lărgirea gamei de servicii
medicale, având ca scop final creșterea satisfacției pacienților, astfel, contractul încheiat pe
ambulatoriul de specialitate a înregistrat o creștere de peste 30% în ultimii doi ani :
c.
2015 a avut o crestere față de 2014 de 23,80%.
d.
2016 a avut o crestere față de 2015 de 7,25 %.
Programele de sănătate derulate prin CAS Bacău au înregistrat o scădere pe aceeași
perioadă datorită scaderii preturilor la medicamentele acordate pe programul de oncologie.
2. Venituri din contractul cu DSP Bacău
Veniturile din contractele încheiate cu DSP BACAU sunt în valoare de 24.076 mii.
Acestea se împart dupa cum urmează :
a) Acțiuni de sănatate care asigură drepturile salariale ale persoanelor care își
desfășoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale cuprinse în structura
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organizatorică aprobată în condițiile Legii: UPU-SMURD, cabinete de LSM, Planning
familial, Medicină sportivă și a rezidenților pe toată perioada rezidențiatului și o cotă
parte din cheltuielile de natura bunurilor și serviciilor. Astfel contractul încheiat pe anul
2016 este în valoare de – 11.849 mii lei, mai mare față de anul precedent cu 20,24%.
b) Programe Naționale de Sănătate avem un contract în valoare de 12.227 mii lei.

Veniturile din transferuri în anul 2016 sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Mii lei
Nr.
crt.
1
a)

b)

Contract 2015
Venituri din contractele încheiate cu D.S.P. Bacău
Acțiuni sanitare – total, din care:
UPU
LSM
Cabinet Planning familial
Medici rezidenți
Medicină sportivă
Burse – medici rezidenți
Programe de sănătate– total, din care:
Prevenirea și supravegherea infecției HIV
PN de depistare precoce a cancerului de col uterin
PN de transplant de organe
Profilaxia malnutriției la copiii cu geutate mică la naștere
Prevenirea deficienților de auz prin screening neonatal
Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh
AP-ATI

24.076
11.849
10.239
1.007
162
342
53
46
12.227
10.892
219
30
31
21
45
989

3. Venituri din contractul cu IML Iași
Veniturile din contractul încheiat cu Institutul de Medicină Legală Iași pe anul 2016
este în valoare de 3.481 mii lei și asigură doar plata cheltuielilor de personal a angajaților de
la medicină legală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău.
Se poate remarca și aici o creștere a contractului cu aproximativ 12,24% ceea ce va
duce la o mai bună acoperire a cheltuielilor de personal.
4. Subvenții de la bugetul local – Consiliul Județean Bacău
La veniturile de la bugetul propriu al judeţelor s-a avut în vedere obiectivele de
investiții aprobate de Consiliul Județean Bacău – reabilitare, reamenajare, construcții şi
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pentru dotări independente, astfel că în anul 2016 s-a avut in vedere o finanțare de 8.115 mii
lei.
La lista de investiții privind dotarea cu echipamente medicale pentru anul 2016,
ordonatorul principal de credite a alocat o cofinanțare de 10% în valoare de 948 mii lei, iar de
la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, s-au repartizat credite
bugetare în valoare de 3.695 mii lei, reprezentând 90% din valoarea totala a echipamentelor
medicale aprobate conform OMS nr.230/2015.
Mii lei
Nr. crt.
1.

2.

Subvenții de la alte administrații
Consiliul Județean Bacău
Investiții – RK
Investiții – dotări
Investiții – cofinantare 10%
Subvenții de la bugetul de stat- Ministerul Sănătății

Alocații bugetare 2016
11.810
8.115
4.120
3.047
948
3.695

5. Venituri din donații si sponsorizări
Având în vedere nevoia de dotări în SJU Bacău, Comitetul Director, cât si medicii șefi
de secție, au căutat să atragă cât mai mulți sponsori și/sau donatori. Donațiile au fost în
principal în medicamente, materiale sanitare, mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale
laborator, reactivi.
Valoarea acestora este centralizată în tabelul alăturat :
Mii lei
Nr.
crt.
1
2

Donații și Sponsorizări
Donații
Sponsorizări (numerar)
TOTAL

An 2016
1.673
23
1.696

6. Venituri proprii suplimentare
Veniturile proprii sunt constituite din prestări servicii medicale către populație sau către
alte instituții la cerere (consultații, procedurii medicale, investigații de laborator, spitalizări de
zi, servicii de medicină legală), venituri din chirii sau venituri din valorificarea unor bunuri
provenite din dezmembrarea bunurilor casate.
În anul 2016 s-au constituit venituri în valoare de 3.364 mii lei, din care sau încasat
3,332 mii lei.
7. Venituri din anii anteriori
Venituri din anii anteriori reprezentând contribuții datorate pentru concedii si
indemnizații suportate din bugetul FNUASS. În anul 2016 ne-a fost virata suma de 275 mii
lei.
În anul 2016, Spitalul Județean de Urgență Bacău a realizat (încasat) venituri în
valoare de 183.413 mii lei, pe care le detaliem mai jos precum și ponderea lor din total
veniturii realizate:
Nr.
crt.
1
2
3

Venituri realizate - 2016
Venituri din contractul cu CAS Bacău
Venituri din contractul cu DSP Bacău
Venituri din contractul cu IML Iași

Mii lei
138.743
24.076
3.481
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Pondere în total
(%)
75,65%
13,13%
1,90%
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4
5
6
7

Subvenți de la bugetul local – Consiliul Județean Bacăuși Ministerul
Sănătății
Venituri din donații și sponsorizări
Venituri proprii suplimentare
Venituri din anii anteriori

11.810

6,44%

1.696
3.332
275

0,92%
1,82%
0,15%

Venituri realizate in anul 2016
Venituri din contractul cu CAS Bacau
Venituri din contractul cu DSP Bacau
13,13%

1,90%

0,92%

6,44%

Venituri din contractul cu IML Iasi
Subventii de la bugetul local - Consiliul
Judetean Bacau si Ministerul Sanatatii

2,89%
1,82%

Venituri din donatii si sponsorizari

75,65%
0,15%

Venituri proprii suplimentare
Venituri din anii anteriori

Situația comparativă pe perioada 2014-2016 a structurii veniturilor se prezintă astfel:
Nr. crt.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Tip venit
Venituri din contractul cu CAS Bacău
Venituri din contractul cu DSP Bacău
Venituri din contractul cu IML Iași
Subvenți de la bugetul local – Consiliul Județean
Bacău din care:
Cheltuieli curente
Investiții
Subvenții de la bugetul de stat - cheltuieli curente
Subvenții de la bugetul de stat - Ministerul Sănătății –
dotare cu aparatură medicală
Venituri din donații și sponsorizări
Venituri proprii suplimentare
Venituri Proiect E-sănătate
Venituri din anii anteriori
Total venituri

277

2014
122.714
20.079
2.618

2015
123.028
24.111
3.055

Mii lei
2016
138.743
24.076
3.481

7.206

8.851

8.115

725
6.481
4.347

8.851
2.323

8.115
-

-

2.256

3.695

206
2.807
1.510
21
161.508

416
2.890
362
167.292

1.696
3.332
275
183.413
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VENITURI
0
138743

24076

3481

8115

0

2323

3332
3695

123028

24111

3055

275

1696

8851

2890

1510

4347

Subventii de la bugetul local - Consiliul
Judetean Bacau din care :

2

3

4

2014

5

Subventii de la bugetul de stat Ministerul Sanatatii - dotare cu
aparatura medicala

Venituri din contractul cu IML Iasi

1

Subventii de la bugetul de stat cheltuieli curente

Venituri din contractul cu DSP Bacau

0

2015

6

2016

416

2807

206

21
Venituri din anii anteriori

7206

Venit Proiect E - Sanatate

2618

Venituri proprii suplimentare

20079

362
2256

Venituri din donatii si sponsorizari

122714

Venituri din contractul cu CAS Bacau

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

7

8

9

10

Din datele prezentate mai sus, veniturile totale ale spitalului pe parcursul celor trei ani
au avut un trend crescător și cele mai importortante creșteri sunt înregistrate la:
- Contractul cu CAS Bacău pe serviciile medicale spitalicești;
- Contractul cu DSP Bacău, Actiuni de sănătate – UPU/SMURD cheltuială materială a
înregistrat o creștere de peste 100% în ultimi doi ani (în 2014 cheltuială materială a fost de
1.190 mii lei iar în 2016 de 2.307mii lei);
- Finanțarea primită de la Consiliul Județean Bacău pe parcursul celor trei ani a
crescut cu peste 20% pentru cheltuielile de investiţii, reparaţii şi achiziţii de aparatură
medicală pentru cresterea calității actului medical și a condițiilor de cazare și tratament;
- Finanțarea primită de la bugetul Ministerului Sănătății pentu dotările cu aparatură
medicală.
B. Prezentarea principalelor articole de cheltuieli
Din total venituri realizate, în anul 2016 Spitalul Județean de Urgență Bacău a angajat
plăţi în valoare de 182.650 mii lei, după cum urmează:
Nr.crt.

Cheltuieli 2015

Mii lei

1
2
3
4
5
6
7

Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu medicamente
Cheltuieli cu materiale sanitare
Cheltuieli cu reactivi și dezinfectanți
Cheltuieli cu alimente
Alte cheltuieli (bunuri,servicii și utilități)
Cheltuieli de capital
TOTAL

101.326
33.410
5.235
6.096
2.455
20.557
13.571
182.650
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Pondere în
total (%)
55,48
18,29
2,87
3,34
1,34
11,25
7,43
100%
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55,48

18.29
11,25

2,87
1,34

7,43

3,34

Cheltuielile de personal
Cheltuielile cu medicamentele
Cheltuielile cu materialele sanitare
Cheltuielile cu reactivi, dezinfectanti
Cheltuielile cu hrana
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Cheltuieli de capital

Cheltuieli de personal
Chetuielile de personal sunt suportate din fondurile obţinute din contractele incheiate
cu CAS Bacău, din transferuri de la Bugetul de Stat și Accize și de la Institutul de Medicină
Legală Iași.
SJU Bacău a respectat prevederile privind salarizarea angajaţilor acordând toate
drepturile salariale, cum ar fi:
 tichetele de masă în numar de maxim 20 raportat la zilele lucrate;
 s-a aplicat O.U.G. 20/2016 cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri
publice începând cu 1 august 2016 după noile grile de salarizare; încadrarea personalului la
nivel maxim și acordarea titlului științific de doctor;
 s-a aplicat O.U.G. 43/2016 începând cu 01.10.2016 care stabilește pentru
personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi în afara normei legale de
muncă un tarif orar în funcție de salariul de bază, prevăzut în anexa 1 la OUG 20/2016,
corespunzător funcției de execuție;
 pentru personalul care își desfăsoară activitatea în secții și compartimente de
oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică se acordă un
spor de 50%;
 pentru personalul care își desfășoară activitatea în secții și compartimente pentru
arși se acordă un spor de 100%;
 promovări în funcție și gradație și încadrarea de noi salariați.
Totalul cheltuielilor de personal pentru anul 2016 este de 101.326 mii lei și procentul
cheltuielilor de personal din total cheltuieli, indiferent de sursa de finanțare este de 55,48 %.
Cheltuieli cu medicamentele
Comitetul Director a urmărit să asigure în BVC un consum mediu lunar de 831 mii lei
pentru medicamentele achiziţionate din fodurile CAS Bacău pentru cele trei farmacii ale
spitalului. Acest fapt a însemnat asigurarea tratamentului minim pentru pacienţii internaţi în
orice secţie din spitalul nostru. La acestea s-au adăugat medicamentele finanțate de CAS
Bacău pentru programele naţionale derulate în spitalul nostru.
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Totalul cheltuielilor de medicamente pe anul 2016 este de 33.410 mii lei, ceea ce
înseamnă un consum mediu lunar de 2.784 mii lei inclusiv Programele naționale de sănătate.
Suma alocată anului 2016 pentru achiziția de medicamente reprezintă 18,29% din total
cheltuieli.
Cheltuieli cu materialele sanitare
În decursul anului 2016, creşterea cantităţilor, creşterea calităţii și diversificarea
materialelor achiziţionate a fost una din prioritățile noastre. Cheltuiala pe această destinaţie a
fost de 5.235 mii lei, ceea ce înseamnă un consum lunar de 436,25 mii lei, adică un procent
de 2.87 % din total cheltuieli, în crestere față de 2015.
Cheltuieli cu reactivi și dezinfectanţi
S-a acordat o atentie deosebită pentru achiziționarea de materiale de dezinfecţie
performante, astfel încât infecţiile aferente actului medical să fie ţinute sub control, aspectul
de curăţenie în secţii să fie pozitiv, pericolul ca personalul să aibă de suferit să fie diminuat.
Suma alocată pentru dezinfectanţi în anul 2016 a fost de 839 mii lei cu o medie lunara de
69,92 mii lei.
Având în vedere că Laboratorul de analize medicale a fost dotat cu aparatură de
ultimă generaţie și că menținerea acreditării RENAR impune un consum minim de reactivi
lunar, valoarea consumului în 2016 este de 5.257 mii lei, în creștere față de 2015, consumul
mediu lunar fiind de 438,08 mii lei.
Laboratorul de analize medicale s-a mentinut la un nivel înalt de performanță, fiind
cotat ca unul din cele mai bune laboratoare din Bacău putând efectua o gama foarte largă de
analize, ceea ce a dus la încheierea unui contract bun cu CAS Bacău.
Cheltuieli cu hrana
Comitetul Director a căutat să asigure un meniu diversificat şi îndestulător din punct
de vedere a caloriilor calculate pe zi pentru fiecare pacient. Prin licitaţii organizate la Bursa
de Mărfuri sau la sediul SJU Bacău s-au obţinut preţuri care au făcut posible meniuri
corespunzătoare.
Suma cheltuită (plată) în anul 2016 cu această destinație este de 2.455 mii lei, iar
consumul mediu lunar a fost de 204,58 mii lei.
Cheltuieli de capital
Pe parcursul anului 2016, s-au realizat investiții în valoare de 13.571 mii lei, din care,
cu finanțare de la:
Consiliul Județean Bacău
- 8.115 mii lei,
Ministerul Sănătății
- 3.695 mii lei,
Venituri proprii ale spitalului
- 1.761 mii lei.
S-a urmărit încadrarea și respectarea prevederilor bugetare, atragerea tuturor sumelor
alocate atât de la Ministerul Sănătății cât și de la Consiliul Județean Bacău și respectarea
termenelor prevăzute în contracte.
Din luna noiembrie 2016 Spitalul Județean de Urgență Bacău a achiziționat un aparat
RMN de ultimă generație și care a fost pus în funcțiune imediat ce a fost primit.
Acest RMN este singurul aparat performant și funcțional în spitalele de stat din județul
Bacău. Acum pacienții nu vor mai fi îndrumați către clinici private, ei vor beneficia de
diagnostic și tratament direct în spitalul nostru.
Această achiziție a fost o prioritate atât pentru unitatea noastră cât și pentru
administrația locală, respectiv Consiliul Județean Bacău care a susținut investițiile în dotarea
și modernizarea rețelei sanitare din județ.
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Valoarea investiției a fost de 4.535 mii lei (inclusiv TVA) și a fost asigurată de
Ministerul Sănătății în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău care a contribuit cu o
cofinanțare de aproximativ 21% din această sumă.
Tot în luna noiembrie, Consiliul Județean Bacău a alocat fonduri pentru achiziționarea
unui computer tomograf în valoare de 2,348 mii lei iar la rectificarea bugetară din luna
decembrie am mai primit 700 mii lei pentru achiziționarea a două aparate de radiologie cu
braț C.
Ca urmare a discuțiilor purtate cu Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică
Bacău în luna decembrie spitalul nostru a primit credite bugetere în valoare de 95 mii lei
pentru achiziția de aparatură medicală de strictă necesitate pentru buna funcționare a
UPU/SMURD la care a cuntribuit și Consiliul Județean Bacău cu o cofinanțare de 10% .
Evoluția principalelor cheltuieli înregistrate în SJU Bacău se prezintă astfel:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
7

Tip de cheltuieli
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu medicamente
Cheltuieli cu materiale sanitare
Cheltuieli cu reactivi și dezinfectanți
Cheltuieli cu alimente
Cheltuieli de capital

2014
75.551
36.518
4.300
4.763
3.068
7.776

2015
78.600
38.097
4.780
5.367
2.680
9.821

Mii lei
2016
101.326
33.410
5.235
6.096
2.455
13.571

Din cele prezentate mai sus, se poate observa că unitatea noastră a acordat o atenție
deosebită îmbunatățirii calității serviciilor oferite, prin alocarea de fonduri cu o rată
crescătoare de la an la an, gestionate eficient, care să contribuie la ridicarea nivelului calitativ
al serviciilor medicale și a gradului de satisfacție al pacienților.

CHELTUIELI
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Anii bugetari 2014, 2015 cât și 2016 au fost încheiați cu disponibilităţi în conturile de
trezorerie, reprezentând o sursă de venit atât pentru acoperirea unor eventuale deficite ale
execuţiei bugetare din anii următori cât şi pentru constituirea fondului de dezvoltare în
vederea dotării spitalului cu aparatură medicală şi alte mijloace fixe.
Pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău, calcularea realistă a costurilor la nivel de
secție și de pacient este deosebit de importantă în finanțarea bazată pe caz. Asocierea unui
set minim de date de cost la nivel de pacient, conferă o imagine completă a activității
spitalului în evaluarea propriei eficiențe. În plus, cunoasterea de către spital a raportului costvenit pentru fiecare din cele mai frecvente tipuri de cazuri pe care le tratează este importantă
în managementul financiar propriu, în procesul intern de luare a deciziei și poate permite
justificarea financiară a cazurilor outliers, pentru care s-au consumat resurse semnificative.
Prezentarea costului mediu/pacient aferent cheltuielilor totale și cheltuielilor cu
medicamentele.

Secția/compartimentul
Boli infecțioase adulți
Cardiologie
Chirurgie generală
Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă
Dermatovenerologie
Diabet zaharat, nutriție si boli metabolice
Endocrinologie
Gastroenterologie
Medicină interna
Nefrologie
Neonatologie
Neurochirurgie
Neurologie
O.G. I
O.G. II
O.R.L.
Oftalmologie
Oncologie medicală
Ortopedie și traumatologie
Psihiatrie
Reumatologie
Recuperare, medicină fizică și balneologie
Urologie
Îngrijiri paliative
Pediatrie
Recuperare pediatrică
Chirurgie și ortopedie pediatrică
Boli infectioase copii
Spital

Cost mediu/pacient
(aferent cheltuielii
totale)
989
216
532
429
379
295
319
304
302
280
669
570
266
566
592
581
689
1241
306
145
344
550
319
282
376
244
592
475
511

Cost mediu/pacient
(aferent cheltuielii cu
medicamentele)
1453, 17
175, 28
309, 30
251,14
146,35
163,91
43,09
349,44
389,07
445,42
154,93
415,39
221,32
171,69
173,74
149,97
32,51
1564,48
241,09
30,17
33,65
39,80
145,06
19,34
180,96
91,52
139,78
90,04
442,85

Activitatea Serviciului RUNOS
Structura de personal

La data de 31.12.2015, structura de personal a S.J.U. Bacău, arată astfel:
Total personal 1901, din care:
 medici 240
 alt personal sanitar superior 70
 personal sanitar mediu 906
282

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2016
 personal sanitar auxiliar 477
 muncitori 135
 TESA 73
În perioada 01.01.2016 – 31.10.2016:
- au beneficiat de CFP pe o perioadă cuprinsa intre 1 si 5 luni un număr de 13 salariaţi
şi pe o perioada de minim 6 luni 76 salariaţi, din care:
 medici 3
 .
 farmacist 1
 personal sanitar mediu 33
 personal sanitar auxiliar 31
 alt personal sanitar cu studii superioare 3
 muncitori 3
 TESA 2
- au fost angajaţi un număr de 163 salariaţi, din care:
* pe durată determinată 18 angajaţi,
* pe durată nedeterminată 145 angajaţi
Pe categorii socio – profesionale, s-au angajat:
* 3 medici pe perioadă nedeterminată
* 67 asistenti medicali cu CIM pe perioadă nedeterminată
* 10 asistenti medicali cu CIM pe perioadă determinată
* 2 alt personal sanitar cu studii superioare
* 10 personal administrativ si muncitori
* 70 personal auxiliar sanitar
* 1 TESA
- au incetat activitatea un număr de 153 salariaţi, din care:
* 42 ca urmare a pensionării (art. 56 c ) - Codul Muncii;
* 99 cu acordul parţilor din care: (41 cu CIM pe perioada nedeterminată si 58 cu
CIM pe perioada determinată), art. 55 b - Codul Muncii;
* 4 angajati decedati (art. 56 a )
* 3 angajaţi expirare CIM (pe durată determinată ) art. 56 I - Codul Muncii;
* 3 angajati concediati (abateri discilplinare , art. 61 ( a) Codul Muncii );
* 1 angajati cu demisie art. 81 - Codul Muncii
* 1 angajat incetare CIM art. 55 c (urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti).
La data de 31.10.2016, structura de personal a S.J.U. Bacău, arată astfel:
Total personal 1983, din care:
 medici 238
 alt personal sanitar superior 70
 personal sanitar mediu 952
 personal sanitar auxiliar 510
 muncitori 138
 TESA 7
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În luna ianuarie 2016 au fost finalizate procedurile de evaluare a performanţelor
profesionale ale angajaţilor. Mai mult de 95% a fost apreciat cu calificativul “foarte bine“, iar
restul de 5% fiind apreciat cu calificativul “bine”.
S-au elaborat regulamentul intern al spitalului, regulamentul de organizare şi
funcţionare al acestuia, iar fişele de post individuale au fost actualizate şi corelate cu
specificul locului de muncă si noile aparitii legislative.
S-au intocmit si reactualizat procedurile si protocoalele specifice serviciului (angajare,
desfacere contract individual de munca, promovare, sanctionare, evaluarea performantelor
profesionale, chestionare de satisfactie ale angajatilor, salarizare, acordarea concediilor de
odihna, a concediilor de boala, a concediilor fara plata, reglementarea garzilor la domiciliu,
schimbarea garzilor, schimbarea turelor etc..
Registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic (REVISAL) a fost
actualizat lunar, conform prevederilor H.G. nr. 500/2011 modificată cu H.G. nr. 1105/2011, iar
în urma aparitiei O.U.G. nr. 20/2016 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
in anul 2016 s-au introdus în REVISAL începand cu data de 01.08.2016 salariile majorate
pentru tot personalul medical și auxiliar sanitar conform grilei din prezenta ordonanta precum
si contractele cu timp partial pentru garzi la tot personalul medical superior cu pregatire în
afara normei legale de munca și a programului de normal de lucru de la fucntia de baza
(medici, chimisti și biologi ), apoi începand cu data de 01.10.2016 conform prevederilor
O.U.G. nr. 43/2016 s-a procedat la intocmirea altor contracte cu timp partial-garzi pentru
personalul superior de data aceasta tariful orar determinandu-se in functie de salariul de
baza prevazut în anexa 1 la O.U.G. nr. 20/2016.
Pe parcursul primelor 10 luni din anul 2016 sporurile la salariile de baza acordate în
baza prevederilor art.7, alin. (1) din Anexa III, Cap.II la Legea nr. 284/2010 pentru salariaţii
care îşi desfaşoara activitatea în condiţii periculoase, condiţii vătămătoare, condiţii deosebit
de periculoase sau a căror activitate se desfaşoara în condiţii deosebite (stres, risc) au fost
calculate la valoarea maximă a procentului prevăzut de lege şi în conformitate cu prevederile
O.M.S. nr. 547/2010, iar începând cu octombrie 2016 conform prevederilor O.U.G. nr.
43/2016 s-a modificat procentul sporurilor pentru conditii deosebite de care beneficiau 3
sectii: chirurgie plastica, oncologie medicala, și radioterapie.
Incepând cu luna mai 2016 s-au aplicat prevederile H.G. 1017/2015 cu privire la
stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plata la 1250 lei.
În urma trecerii la o treaptă superioară de vechime, au fost recalculate salariile de
bază pentru un număr de 135 salariaţi, prin acordarea unui număr de clase de salarizare
corespunzatoare noii gradaţii.
In perioada analizată a anului 2016, au fost promovaţi 48 salariaţi, din care:
 medici 7
 alt personal sanitar superior 9
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 personal sanitar mediu 15
 personal sanitar auxiliar 11
 TESA 3
 muncitori 3
Menționam și promovarea a 7 asistenti medicali cu pregatire PL absolventi de studii
superioare de lunga durata pentru asistenți medicali, în urma susținerii unui
examen de evaluare a cunostințelor la funcția de asistent medical licențiat.
Pentru desfaşurarea activităţii medicale în condiţii corespunzătoare, lunar s-au
organizat concursuri pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata și determinată a posturilor
vacante și temporar vacante, titularii având contractul individual de muncă suspendat pentru
concedii de creştere a copilului în vârstă de până la 1-2 ani sau pentru concedii fară plată.
Există astfel o mare fluctuaţie în ceea ce priveşte îndeosebi personalul mediu sanitar şi
auxiliar sanitar determinată de plecările în străinătate în scopul obţinerii de venituri salariale
mai mari decât în ţară.
La începutul anului 2016, în vederea încheierii contractului de prestări servicii cu
C.A.S.J. Bacău, pentru personalul sanitar cu studii superioare sau mediu sanitar, s-au
actualizat datele privind poliţele de asigurare malpraxis şi certficatele de membru al
Colegiului Medicilor din România sau Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România.

Pentru personalul cu funcţii de conducere s-au actualizat declaraţiile de avere şi
interese și s-a procedat la postarea acestora pe site-ul spitalului.
Declarațiile de avere și intesese centralizate și inregistrate au fost transmise la
Agenția Natională de Integritate București conform prevederilor Legii nr. 176/2010, dar și a
Adresei Consiliului Judetean Bacău nr. 6455/ 12.05.2015.
Pentru asigurarea continuității actului medical și de îngrijire, în conformitate cu
prevederile Legii 95/2006 cu modificările și completările ulterioare s-au angajat prin contract
de prestari servicii medicale un numar de 11 medici, 1 farmacist, 1 psiholog și 21 asistenti
medicali ( FSC ).
Ca o neindeplinire, mentionez faptul că sunt salariați cu concediu de odihnă restant,
fapt favorizat de deficitul de personal și de flexibilitatea și permisivitatea prevederilor Codului
Muncii (Legea 53/2003).
Lunar se întocmesc, la timp, dări de seamă statistice (D.S.P.J Bacau si Directia
Judeteana de statistică), state de plată, situaţia tichetelor de masă, borderouri către bănci cu
resturile de plată şi borderouri cu ordinele de plată referitoare la salarii și reţineri.
Lunar se depune la ANAF declarația 112 cu veniturile realizate și declarația 100
privind contribuția pentru persoanele cu handicap neincadrate, iar inceâand cu 01.11.2016 ca
urmare a apariției Ordinului nr. 2263/08.12.2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale cu privire la transmiterea datelor în registrul public s-a depus declarația M500.
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In ultima perioadă, la solicitarea C.J.A.S. Bacău, transmitem copii după pontajele de
gărzi ale medicilor, copii ale statelor de plată pentru structurile finanțate din FNUASS precum
și cererea de finanțare a acestora.
Serviciul RUNOS procedează la inființarea popririlor pe veniturile din salarii la cererea
ANAF și birourilor executorilor judecătorești.
Zilnic se actualizează programul de lucru al medicilor din ambulatoriul integrat
spitalului și se transmite către CJAS Bacău.
Personalul RUNOS se ocupă cu alimentarea conturilor de salarii: pentru 5 bănci
online, iar la 7 bănci se trimit borderouri și email-uri.
S-au reactualizat statul de funcţii şi de personal şi s-au transmis spre aprobare
ordonatorului principal de credite- Consiliul Judeţean Bacău .
S-a realizat o nouă organigramă a S.J.U. Bacău şi s-a transmis spre aprobare la
Consiliul Judeţean Bacău.
S-au completat 42 dosare de pensionare şi s-au depus la Casa de Pensii a Judeţului
Bacău.
S-au reactualizat declaraţiile pe propria răspundere privind persoanele aflate în
întreţinerea angajaţilor în vederea stabilirii deducerilor personale suplimentare pentru calculul
impozitului pe venit.
Serviciul RUNOS se preocupa de respectarea programului normal de lucru efectuând
prin sondaj prezenta la locul de munca potrivit graficelor, respectarea efectuarii concediului
de odihna, iar pontajele primite sa fie în concordanta cu condica de prezență.
Activitatea juridică
Compartimentul Juridic este organizat şi funcţionează în structura Spitalului Județean
de Urgență Bacău, fiind subordonat direct Managerului Spitalului, iar membrii acestuia își
exercită activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de consilier juridic.
Compartimentul Juridic este organizat în cadrul spitalului - raporturile dintre acesta și
secțiile și compartimentele spitalului fiind de colaborare şi consultare reciprocă.
Compartimentul Juridic se subordonează direct şi nemijlocit Managerului Spitalului
Județean de Urgență Bacău.
Din punct de vedere al atribuțiilor îndeplinite de personalul Compartimentului Juridic,
mentionăm:
 avizează actele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului, precum
și orice alte acte care produc efecte juridice;
 participa la negocierea si încheierea contractelor;
 reprezintă si apără interesele spitalului în fata organelor administrației de stat, a
instanțelor judecătorești și a altor organe cu caracter jurisdicțional, precum și în
cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegației date de
conducerea spitalului;
 urmărește apariția actelor normative noi și le semnalează organelor de
conducere și serviciilor interesate, în raport cu atribuțiile ce le revin dintre
acestea;
 întocmește proiectul regulamentului de organizare și functionare, a
regulamentului intern și a organigramei spitalului, în colaborare cu Serviciul
resurse umane, normare, organizare și salarizare și le prezintă spre aprobare
Comitetului Director al spitalului;
 se preocupă de obținerea titlurilor executorii și sesizează Directorul FinanciarContabil în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a
drepturilor de creantă;
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elaborează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac,
modifică/ renuntă la pretenții și căi de atac;
elaborează și redactează dispoziții de sancționare disciplinară, de numire a
comisiilor și a responsabililor în cadrul unitătii;
analizează modul cum sunt respectate dispozițiile legale în desfășurarea
activității unitătii. Întocmește constatări și propune luarea măsurilor necesare în
vederea întăririi ordinii și disciplinei, prevenirea încălcării legilor și a oricăror alte
abateri;
contribuie prin întreaga activitate la respectarea legii, apărarea patrimoniului
unității și la buna gospodărire a mijloacelor materiale si financiare;
îndeplineste orice alte lucrări cu caracter juridic.

Activitatea Compartimentului Juridic al Spitalului Judetean de Urgentă Bacău în anul
2016 a constat în:
1. Activităti în raport cu structurile de conducere/decizie ale unitătii:
a. Asigură secretariatul Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență
Bacău.
Pe parcusul anului 2016, au avut loc un număr de 6 (șase) ședinte pentru care au fost
întocmite invitații de participare, procese-verbale de ședință și hotărâri ale Consiliului de
Administrație.

b. Asigură secretariatul Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Bacău.
În anul 2016 au avut loc un număr de 11 (unsprezece) ședințe pentru care au fost
întocmite procese-verbale de ședință și hotărâri ale Comitetului Director, precum și note
interne prin care să se asigure aplicarea prevederilor acestor hotărâri;
c. Asigură secretariatul Consiliului Etic al Spitalului Județean de Urgență Bacău.
Au avut loc un număr de 5 (cinci) ședințe ale Consiliului Etic în cursul acestui an.
d. Asigură secretariatul Consiliului Medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău.
Au avut loc un număr de 11 (unsprezece) ședințe ale Consiliului medical, pentru care
s-au întocmit procese-verbale de ședință.
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e. Compartimentul Juridic al Spitalului Județean de Urgență Bacău, prin persoanele
desemnate conform deciziei Managerului spitalului, participă activ în cadrul Comisiei de
Cercetare Disciplinară la solutionarea sesizărilor depuse.
În cursul anului 2016 au fost desfășurate un număr de 42 (patruzeci și două) de
anchete administrative, cu 17 anchete mai mult ca în anul 2016; în toate aceste cazuri, în
urma cercetărilor efectuate, au fost aplicate 36 de sancțiuni disciplinare prevăzute de Legea
53/2003 – Codul Muncii, cu completările si modificările ulterioare.
2. Activităti prin care se asigură controlul legalității diferitelor documente întocmite de
departamentele spitalului
a. În raport cu activitatea Serviciului Resurse Umane.
Au fost întocmite si avizate un număr de 1.749 (o mie șaptesute patruzeci și nouă) de
decizii privind drepturile salariaților spitalului și constituirea diverselor comisii ce funcționează
la nivelul spitalului.
b. Cu privire la activitatea Serviciului Licitații si Atribuire Contracte.
Au fost avizate din punct de vedere al legalitătii un număr de 2.506 (două mii cincisute
șase) contracte și acte adiționale de achiziții medicamente, materiale sanitare, lucrări etc.
3. Activități desfășurate la solicitarea persoanelor interesate, a pacienților sau a unor
instituții (altele decât cele de cercetare, urmărire sau judecată)
a. Furnizare informații privind starea de sănătate a pacienților.
 Au fost întocmite un număr de 157 (o sută cincizeci și șapte) răspunsuri către
actuali/foști pacienți ai spitalului, prin care s-au pus la dispoziție informații
privind starea acestora de sănătate;
 S-au întocmit și transmis către diferiți agenți economici un număr de 47
(patruzeci și șapte) de adrese referitoare la starea de sănătate a salariaților
acestora implicați în accidente de muncă, cu 11 adrese mai puțin decât în anul
2015;
 S-a răspuns unui număr de 23 (douăzeci și trei) de adrese primite din partea
societăților de asigurări, referitoare la starea de sănătate a asiguraților
acestora, în vederea acordării despăgubirilor conform contractelor de asigurare.
 S-a răspuns către Direcția de Sănătate Publică A Județului Bacău cu un nr. de
18 adrese referitoare la furnizarea de date medicale despre pacienți.
 S-a răspuns Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Bacău cu un nr. de 7
(șapte) adrese referitoare la încheiere contracte cu medicii din cadrul spitalului;
 Au fost întocmite un număr de 6 (șase) răspunsuri către Colegiul Medicilor
Bacău, prin care s-au pus la dispoziție informații medicale privind sesizări ale
pacienților;
b. Transmitere informații în vederea stabilirii identității și întocmirii actelor de Stare Civilă.
 Au fost furnizate informații către Serviciul Stării Civile Bacău și/sau instituțiilor
de ocrotire a sănătății de pe raza județului Bacău, respectiv un număr de 7
(șapte) adrese.
4. Activități desfășurate la solicitarea instituțiilor aparținând Ministerului Afacerilor
Interne, Ministerului Public și Ministerului Justiției.
a. Adrese către organele de cercetare penală – Secții de poliție din Județul Bacău și
județele limitrofe.
S-au transmis un număr de 338 (trei sute treizeci și opt) de adrese cu privire la
serviciile medicale acordate victimelor accidentelor de circulație și agresiunilor, precum
contravaloarea acestor servicii, în sensul constituirii Spitalului Județean de Urgență Bacău ca
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parte civilă în cazul în care aceste fapte cauzatoare de prejudicii vor ajunge în fața instanțelor
de judecată.
b. Adrese către organele de anchetă penală – Parchetele de pe lângă Judecătorie,
Tribunal, Curtea de Apel.
 Au fost puse la dispoziția procurorilor, printr-un număr de 25 (douăzeci și cinci)
de adrese, informații de natura celor specificate la pct. 4a;
c. Adrese către instanțele de judecată - Judecătorii, Tribunal, Curtea de Apel
 Au fost puse la dispoziția judecătorilor, printr-un număr de 98 (nouăzeci și opt)
de adrese, cu informații de natura celor specificate la pct. 4a;
5. Activități desfășurate în fața instanțelor de judecată.
a. Participarea Spitalului Județean de Urgență Bacău ca parte civilă în cadrul
proceselor penale.
Conform prevederilor legale, Spitalul Județean de Urgență Bacău recuperează de la
persoanele care se fac vinovate de cauzarea unui prejudiciu, prin accidente de circulație sau
agresiuni, victimelor acestora. Prejudiciul este reprezentat de valoarea serviciilor medicale
acordate victimelor accidentelor de circulație sau agresiunilor. În acest moment, Spitalul
Județean de Urgență Bacău este parte civilă în 47 (patruzeci și șapte) de procese penale.
b. Acțiuni civile promovate în fața instanțelor civile pentru recuperarea prejudiciului,
pe calea acțiunii civile, atunci când încetează urmărirea penală din anumite motive.
În cadrul Spitalului Județen de Urgență Bacău au fost promovate un număr de 3 (trei)
astfel de acțiuni civile.
c1. Activități întreprinse în vederea recuperării sumelor datorate Spitalului Județean de
Urgență Bacău.
Au fost transmise un număr de 160 (o sută șaizeci) de somații de plată și au fost
depuse la executorul judecătoresc un număr de 160 (o sută șaizeci) de hotărâri irevocabile în
vederea executării silite doar pentru județul Bacău.
Au fost trimise spre executare un număr de 40 de hotărâri judecătorești definitive, care
însumează o valoare de recuperat de 104.256,36 lei, către alte orașe din România, astfel:
București – 28 de hotărâri judecătorești; Sibiu – 3 hotărâri judecătorești; Cluj-Napoca – 2
hotărâri judecătorești; Adjud – 2 hotărâri judecătorești; Galați, Vaslui, Focșani, Roman,
Câmpulung Moldovenesc – câte o hotărâre judecătorească.
În perioada 1 ianuarie 2016 – 24 octombrie 2016 au fost recuperate sume în valoare
de 44.165,98 lei prin executorul judecătoresc BEJ Aldea Elena, pentru Județul Bacău.
c2. Spitalul Județean de Urgență Bacău înregistrează un număr de 38 (treizeci și opt)
de acțiuni în instanță în calitate de pârât, acțiuni referitoare la litigii de muncă, pretenții,
răspundere civilă delictuală, contencios administrativ pe Legea nr. 544/2003.
c3. Consilierii juridici au avut 92 (nouăzeci și două) de prezentări la instanțele din
județul Bacău; Brașov și Iași, respectiv Judecătoria Bacău, Tribunalul Bacău, Tribunalul Iași,
Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel Brașov.
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Nr.
Crt

Reclamanți

Nr. dosar
instanță

1

Tody Laboratories Srl București

17.894/3/2015

2

Tody Laboratories Srl București

18.981/3/2015

3

Tody Laboratories Srl București

18.558/3/2016

4

Tody Laboratories Srl București

23.132/3/2015

Instanța
Tribunalul
București
Tribunalul
București
Tribunalul
București
Tribunalul
București
Tribunalul
București

Cuantum
prejudiciu
reclamat

Incadrarea faptei
București; Curtea de Apel
București; Curtea de Apel
București; Curtea de Apel
București; Curtea de Apel
București; Curtea de Apel

Contecios administrativ;
interes public
Contecios administrativ;
interes public
Contecios administrativ;
interes public
Contecios administrativ;
interes public
Contecios administrativ;
interes public

comunicare informații de

Stadiul
procesual
Finalizat

comunicare informații de

Finalizat

comunicare informații de

Finalizat

comunicare informații de

Finalizat

comunicare informații de

5

Tody Laboratories Srl București

34.666/3/2015

6

Linde Gaz România

49/32/2016

Curtea de Apel Bacău

Litigiu privind achizițiile publice

7

Istrati Ovidiu Daniel

816/110/2015

Tribunalul Bacău; Curtea de Apel
Bacău

Pretenții Rejudecare

8.500 Euro

Recurs

8

Costea Mirabela

781/110/2013;
781/110/2013*

Judecătoria
Bacău,
Bacău, Curtea de Apel

Pretenții

150.000 Euro

Apel

9

Babciuc Corina Silviana

12818/180/2014

Tribunalul Bacău

Acțiune în răspundere delictuală

520.000 Euro

Apel

10

Cudla Silviu Lucian

4181/180/2015

Pretenții

48.100 Lei

Recurs

11

Lupu Carmen Maria

6117/110/2014

Judecătoria
Bacău,
Bacău, Curtea de Apel
Tribunalul Bacău

12

Constantinescu Albert Adrian

5571/110/2014

Tribunalul Bacău

Manoliu Dorina, Lupașcu Cornelia,
Fechet
Angelica,
Schifirneț
Hermina, Schifirneț Mihai

Tribunalul

Tribunalul

Litigiu de muncă

Schifirneț Hermina, Schifirneț Mihai
Jicmon Natalia, Lădaru Elvira
Gabriela, Vald Lăcrămioara, Șova
Dorina, Mândrilă Felicia, Pavel
Marian, Bichescu Daniela

594/110/2016

Tribunalul Bacău

Acțiune în constatare

792/110/2015

Tribunalul Bacău Curtea de
Bacău

Apel

16

Vornicu Gabriela

1303/110/2015

Tribunalul Bacău Curtea de
Bacău

Apel

17
18

Nițescu Barbă Neagră Vasile
Constantinesu Albert Adrian

6009/180/2015
18239/180/2014

Judecătoria Bacău
Judecătoria Bacău

15

Litigiu de muncă
Litigiu de muncă
Obligația de a face; clarificare situație competențe de
muncă
Pretenții
Pretenții
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Admite
cererea
reclamantului
Admite
cererea
reclamantului
Admite
cererea
reclamantului
Admite
cererea
reclamantului
Admite
cererea
reclamantului
Renunțare
la
judecată
Respinge
ca
nefondată
acțiunea

Respinge
ca
nefondată
acțiunea
Respinge recursul
ca nefondat

Fond
Chemare în
judecată

Litigiu de muncă

Tribunalul Bacău

14

Recurs

Litigiu de muncă

4201/110/2014

13

Finalizat

Soluția instanței

Apel
declarat de
reclamanți

Respingere
cererea
de
chemare
în
judecată. Disjunge
cauza
pentru
Schifirneț Mihai și
Hermina

Disjungere
Plata salariului
restant de la
introducerea
acțiunii
Plata salariului
restant de la
introducerea
acțiunii
50.000 Lei

Apel

Respinge
acțiunea
nefondată

ca

Apel
Fond
Fond

Respinge cererea

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Raport de activitate 2016
Nr.
Crt

Reclamanți

Nr. dosar
instanță

Instanța

Incadrarea faptei

Cuantum
prejudiciu
reclamat

Stadiul
procesual

Soluția instanței
de chemare
judecată

19

Concib Srl Bacau

2183/110/2015

Tribunalul Bacău; Curtea de Apel
Bacău

Eliberare garantie de buna executie

9.762 Lei

Apel

20

Huiban Daniel

2029/110/2015

Tribunalul
Bacău

Actiune in raspundere delictuala

1.000.000 Euro

Apel

21

Fartade Ioan

5975/180/2015

Judecătoria Bacău

Actiune in raspundere delictuala

33.000 Euro

Fond

22

Filipescu Neculai

2231/110/2015

Tribunalul Bacău; Curtea de Apel
Bacău

Litigiu de muncă - contestație decizie de sancționare

23

Petrescu Liliana

4316 / 110 / 2015

Tribunalul Bacău

Litigiu de muncă

25.000 lei

24
25
26
27
28
29

7621/180/2016
10366/180/2016
13783/180/2014
12085/180/2016
6199/180/2016
848/110/2016

Judecătoria Bacău
Judecătoria Bacău
Judecătoria Bacău
Judecătoria Bacău
Judecătoria Bacău
Tribunalul Bacău

Pretenții
Pretenții; Admite cererea SJU Bacău
Neglijență în serviciu
Litigii cu profesioniștii / Ordonanță de plată
Ucidere din culpă
Contestație act administrativ fiscal

2.145,31 Lei
1.542,18 Lei
45.000 Lei
33.160,00 Lei
2.500.000 lei

834 / 110 / 2016

Tribunalul Bacău

Litigiu de muncă - drepturi bănești

1580 / 110 / 2016

Tribunalul Bacău

Obligația de a face

32
33
34
35
36
37

Patriche Ciprian Costinel
Baboschi Silistru Daniel
Breahnă Elena Cătălina
Bălan Ovidiu George
Varga Denisa
C.A.S. Bacău (Torisel_Oncologie)
Acțiune medici salarizare (69
persoane)
Acțiune medici salarizare (125
persoane)
Filip Neculai
Insolvență ICCO
Grigoraș Alin
Stroiu Mihaela
Acțiune medici Oncologie
Acțiune personal oncologie

2656/110/2016
6778/62/2013
10505/180/2016
2340/110/2016
2204/110/2016

Tribunalul Bacău
Tribunalul Brașov
Judecătoria Bacău
Tribunalul Bacău
Judecătoria Bacău
Tribunalul Bacău

38

Șova Paul

15.071/180/2016

Judecătoria Bacău

Obligația de a face
Faliment - procedura insolvenței
Pretenții
Acțiune în constatare
Pretenții
Obligația de a face (acordare sporuri)
Cerere cu valoare redusă (contravalaore vaccin
imunoglobulina anti D)

30
31

Bacău;

Judecătoria
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Apel
declarat de
intimată
Suspendare
acțiune
Fond
Fond
Apel
Fond
Fond
Fond
Fond
Fond

200.000 Euro
39.793,40 Lei
372,00 Lei
126.199,17
475,30 Lei

Fond
Apel
Fond
Fond
Fond
Fond
Fond

în

Suspendă cauza.
Admite excepţia
prescripţiei
dreptului material
la acţiune
Renunțare
la
judecată
Apel
Suspendă cauza
Admite cauza
Admite cauza
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Achiziții
A. Ca urmare a aprobării la începutul anului 2016 a Listei „Alte cheltuieli de investiţii”
defalcate pe bunuri pentru anul 2016 - Venituri proprii şi Fondul de dezvoltare, precum şi a
semnării Contractului de furnizare servicii medicale cu Casă Judeţeană de Asigurări de
Sănătate Bacău, Serviciul Licitaţii şi Atribuire Contracte a procedat la demararea acitivaților
specifice referitoare la achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări necesare în activitatea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.
Activitatea serviciului a presupus începerea procedurilor de achiziţie publică de bunuri,
servicii şi lucrări, conform O.U.G. 34/2006 (ianuarie–mai) şi Legii nr. 98/2016
(iunie-decembrie) privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, utilizând procedurile
prevăzute de acest act normativ.
Astfel, în cursul anului 2016, Serviciul Licitaţii şi Atribuire Contracte a demarat
următoarele tipuri de proceduri de achiziţie, proceduri care acoperă solicitările de bunuri,
servicii şi lucrări ale secţiilor spitalului, conform tabelului de mai jos:
Toate procedurile au fost
finalizate prin mijloace
electronice
Nr. Procedure :
- Online SEAP
-Reofertare conform
Acordurilor cadru

Licitații deschise
7
7
792

Cereri de
oferte

15

Negocieri fără
publicarea unui
anunț de participare

Cumpărări
directe

3

6280

Pe parcursul anului 2016, de la 1 ianuarie 2016 şi până la dată de 31 decembrie 2016,
au fost încheiate un număr de 805 de contracte şi acte adiţionale de către Spitalul Judeţean
de Urgenţă Bacău.
Facem menţiunea că pentru toate procedurile organizate de Spitalul Judeţean de
Urgenţă Bacău şi finalizate electronic în cursul anului 2015, cu încheierea de acorduri-cadru
pentru patru ani, Serviciul Licitaţii şi Atribuire Contracte a emis contractele subsecvente
anuale aferente anului 2016, prin chemarea la competiție a parților semnatare a acordurilor
cadru.
B. Achiziţia de aparatură medicală nouă;
Continuând investiţiile realizate în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău,
Consiliul Judeţean Bacău a aprobat în şedinţa publică Lista de investiţii pentru aparatură
medicală aferentă Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, pe baza recomandărilor făcute în
prealabil de Consiliul Medical al unităţii spitaliceşti.
Până la 31 decembrie 2016, situaţia privind achiziţia de aparatură medicală
contractată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău se prezintă astfel:
- Aparat de radiologie cu braţ C - 2 buc.
- RMN 1.5 T cu sistem PACS pentru imagistică medicală - 1buc.
- Aparat pentru dezinfectat şi spălat ploşti - 5 buc.
- Computer tomograf –simulator cu min 16 slice –uri - 1 buc.
- Monitor funcţii vitale -2 buc.
- Pat A.T.I cu 4 motoare cu saltea inclusă - 9 buc.
- Staţie centrală monitorizare pacient - 1 buc.
C. Lucrări
În cursul anului 2016, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău a finalizat procedura de
atribuire a contractului de achiziţie de Serviciu de proiectare şi execuţie Lucrări de RK pentru
obiectivul HIV-SIDA.
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De asemenea, s-au atribuit o serie de contracte de Lucrări de întreţinere şi reparaţii
curente, prin proceduri interne, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind
achiziţiile publice, cum ar fi:
[359966] Lucrari de recompartimentare si reamenajare Grup sanitar

Publicat
(29.11.2016)

Cod CPV: 45454000-4 - Lucrari de restructurare (Rev.2)
[349008] Lucrari de reparatii Grup social si Sala ghips upu

Publicat
(02.11.2016)

Cod CPV: 45450000-6 - Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
[339118] LUCRARI DE INSTALARE SISTEM CURENTI SLABI

Publicat
(04.10.2016)

Cod CPV: 45311200-2 - Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2)
Publicat
(04.10.2016)

[339117] Lucrari de structura - Rampa Pediatrie
Cod CPV: 45223200-8 - Lucrari de structura (Rev.2)
[334017] RK Retea distributie pe orizontala gaze medicale

Publicat
(15.09.2016)

Cod CPV: 45231110-9 - Lucrari de pozare de conducte (Rev.2)
Publicat
(15.09.2016)

[334009] LUCRARI DEREPARATII SI IGIENIZARE

Cod CPV: 45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)
[328278] Lucrari de RK, consolidare si recompartimentare cladire centrala Publicat
Termica
(25.08.2016)
Cod CPV: 45262690-4 - Renovare a cladirilor degradate (Rev.2)
Publicat
[327929] Lucrari de construire si amenajare centru perfectionare si instruire
(23.08.2016)
Cod CPV: 45262700-8 - Lucrari de modificare a cladirilor (Rev.2)
Publicat
[327573] Lucrari extindere cladire ambulatoriul de adulți
(22.08.2016)
Cod CPV: 45262800-9 - Lucrari de extindere a cladirilor (Rev.2)
Publicat
[327571] Lucrari de constructii pentru instalatii de securitate
(22.08.2016)
Cod CPV: 45222300-2 - Lucrari de constructii pentru instalatii de securitate (Rev.2)
Publicat
[327568] Lucrari de constructii de drumuri
(22.08.2016)
Cod CPV: 45233226-9 - Lucrari de constructii de drumuri de acces (Rev.2)
Publicat
[327566] Lucrari de renovare
(22.08.2016)
Cod CPV: 45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)
Publicat
[327564] Lucrari de instalare de echipamente de ventilatie
(22.08.2016)
Cod CPV: 45331211-8 - Lucrari de instalare de echipament de ventilație exterioara (Rev.2)
Publicat
[327555] Lucrari de instalare bariere
(22.08.2016)
Cod CPV: 45233280-5 - Instalare de bariere rutiere (Rev.2)
Publicat
[327550] Lucrari de constructii pentru instalatii de securitate
(22.08.2016)
Cod CPV: 45222300-2 - Lucrari de constructii pentru instalatii de securitate (Rev.2)
Publicat
[327548] Lucrari de constructii pentru instalatii de securitate
(22.08.2016)
Cod CPV: 45222300-2 - Lucrari de constructii pentru instalatii de securitate (Rev.2)
Publicat
[327546] Lucrari de constructii pentru instalatii de securitate
(22.08.2016)
Cod CPV: 45222300-2 - Lucrari de constructii pentru instalatii de securitate (Rev.2)
Publicat
[327545] Lucrari de constructii pentru instalatii de securitate
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(22.08.2016)
Cod CPV: 45222300-2 - Lucrari de constructii pentru instalatii de securitate (Rev.2)
[324107] LUCRARI DE ARHITECTURA PEISAGISTICA A SPATIILOR VERZI

Publicat
(04.08.2016)

Cod CPV: 45112710-5 - Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi (Rev.2)
Publicat
(04.08.2016)

[324105] LUCRARI DE RENOVARE
Cod CPV: 45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)

Publicat
(04.08.2016)

[324104] LUCRARI DE RENOVARE
Cod CPV: 45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)

Publicat
(04.08.2016)

[324101] LUCRARI DE RENOVARE
Cod CPV: 45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)
[324099] LUCRARI DE RK INSTALATII TRATARE AER MEDIU STERIL

Publicat
(04.08.2016)

Cod CPV: 45350000-5 - Instalatii mecanice (Rev.2)
[324096] LUCRARI DE RECOMPARTIMENTARE SPATII

Publicat
(04.08.2016)

Cod CPV: 45262700-8 - Lucrari de modificare a cladirilor (Rev.2)
Publicat
(04.08.2016)

[324092] Lucrări Reparatii de acoperisuri
Cod CPV: 45261910-6 - Reparare de acoperisuri (Rev.2)

Publicat
(04.08.2016)

[324086] Lucrari de renovare
Cod CPV: 45453100-8 - Lucrări de renovare (Rev.2)

Publicat
(04.08.2016)

[324080] LUCRARI DEVIERE L.E.S. PT 17 si PT 21
Cod CPV: 45311200-2 - Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2)
[323806] Lucrari de reparatii si igienizare sectia chirurgie generala

Publicat
(03.08.2016)

Cod CPV: 45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)
[315139] service intretinere, reparare -mententa panouri solare

Publicat
(28.06.2016)

Cod CPV: 45261215-4 - Lucrari de acoperire cu panouri solare (Rev.2)
[315138] service de intretinere (reparare si întretinere stații de purificare : chillere, Publicat
cta, ventilatoare sju bacău
(28.06.2016)
Cod CPV: 45259200-9 - Reparare si intretinere a statiilor de purificare (Rev.2)
Publicat
[315137] service intretinere si reparatii centrale termice sju bacau
(28.06.2016)
Cod CPV: 45259300-0 - Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)
[315136] service de întreținere , reparații aparate aer condiționat și instalații de Publicat
purificare si climatizare aerului -maternitatea sju bacau
(28.06.2016)
Cod CPV: 45259200-9 - Reparare și intreținere a stațiilor de purificare (Rev.2)

După publicarea şi intrarea în vigoare a noii legislaţii privind Achiziţiile publice,
Serviciul Licitaţii şi atribuire contracte a procedat la reactualizarea Programului anual al
acizitiilor publice şi a publicat extrase di programul respectiv în SEAP, aşa cum prevede nouă
legislaţie în domeniu.
De asemenea a elaborat Strategia anuală a Achiziţiilor publice şi a întocmit anexă la
Strategiea anuală ce cuprinde evidenţă cumpărărilor directe, aşa cum prevede nouă
legislaţie.
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Serviciul Tehnic
În anul 2016, în cadrul S.J.U. Bacău, Serviciul Tehnic a iniţiat, documentat şi executat,
lucrări de investiţii şi mentenanţă, prin contracte de execuţie, contracte de service şi cu
formaţiile tehnice ale spitalului, după cum urmează:
A. Lucrări de investiţii
A.1. Lucrări de investiţii continuate, din anul 2015 şi lucrări de investiţie realizate şi
începute în anul 2016:
- Rk şi reamenajare alei, trotuare şi parcări – lucrare începută în toamna anului 2014,
ajunsă la un grad de execuţie de 100% în anul 2016. Lucrare încheiată în luna noiembrie
2016 - lucrare finanţată de CJ Bacău.
- RK şi reabilitare ambulatoriu integrat de copii – creare CPU – lucrarea a obţinut
Autorizaţia de Construcţie nr. 103/27.05.2015 şi au început lucrările în dată de 02.06.2015 şi
se va termină în primul trimestru al anului 2017 – lucrarea este finanţată cu fonduri de la
Consiliului Județean Bacău.
- Construcţie şi dotare secţie Radioterapie – realizarea proiectului de execuţie a fost
preluat de către Compania Naţională de Investiţii şi a fost finalizat în luna octombrie 2016 –
au fost de asemenea achiziţionate şi montate în construcţia nouă, aparatul de Radioterapie şi
Computerul tomograf, amândouă de ultima generaţie.
- Reabilitare, RK şi anvelopare termică pav. HIV – lucrare începută în anul 2016 cu
perspective de încheiere în prima ½ a anului 2017.
A.2. Lucrări de investiții în perspectivă
- RK Pediatrie corp A – sector A,C,D – fluide medicale – se va relua procesul de
licitaţie şi atribuire în cursul lunilor noiembrie – decembrie 2016 şi probabil lucrarea va începe
în primul trimestru al anului 2017.
- RK Clădire Ateliere pentru amenajare Serviciul Medicină Legală – SJU Bacău –
lucrare în faza pornire licitaţie şi cu începerea lucrărilor în anul 2017
- Reabilitare secţie Gastroenterologie – lucrare cu perspectiva de începere în 2017
- Reabilitare Spital Vechi – în abordare execuţie CJ cu CNI
- Documentaţie tehnico economică şi execuţie lucrări de extindere U.P.U.
- Documentaţie tehnico economică şi execuţie lucrări de reparaţii capitale clădiri
magazii
- Documentaţie tehnico economică şi execuţie lucrări de modernizare, securizare şi
extindere reţea sistem informatic
- Documentaţie tehnico economică şi execuţie lucrări de modernizare şi extindere
reţelei de curent vital şi redimensionarea generatoarelor de curent
B. Lucrări de mentenanţă:
Lucrările de mentenanţă în cadrul S.J.U. Bacău, în anul 2016, s-au desfăşurat în două
direcţii majore:
B.1. Mentenanţă cu personalul Serviciului Tehnic:
Formaţia de întreţinere şi reparare a clădirilor – a asigurat igienizarea, repararea şi
defecţiunile accidentale la clădirile (pavilioanele) Spitalului prin intervenţii periodice de
reparare, văruire, refacere terase clădiri la partea de arhitectură a acestora. Evidenţiem, mai
ales, grupurile sanitare din cadrul secţiilor şi compartimentelor medicale, saloanele de
bolnavi, cabinetele din ambulatoriu. Formaţia a rezolvat şi asigurat cu promtitudine toate
necomformitațile găsite în urmă inspecţiilor DSP şi a răspuns la sesizările şi notele de
serviciu emise de secţiile şi compartimentele medicale. Formaţia a asigurat mentenanţă la
arhitectură la o suprafaţă construită cumulată a Spitalului de 16475 m2 .
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Formaţia de întreţinere şi reparare instalaţii şi utilaje - a asigurat exploatarea şi
mentenanţă tehnică prin, posturile fixe, la instalaţiile sanitare, termice, de fluide medicale şi
electrice ale Spitalului:
- Staţia de oxigen - stochează în două rezervoare speciale cu capacitate de 16000 m3
oxigenul medical şi îl distribuie prin conducte subterane către secţiile medicale.
- Staţia hidrofor şi bazine de colectare apă potabilă - primeşte apă potabila din reţeaua
municipiului. O stochează în două rezervoare de 125 m3 şi 500 m3 şi o pompează către
pavilioane prin reţea subterană.
- Grupuri electrogene şi reţele electrice - asigură alimentarea cu energie electrică a
pavilioanelor în caz de avarie, asigura transportul energiei electrice în interiorul spitalului şi în
interiorul clădirilor.
- Centrale termice - asigură alimentarea cu apă caldă şi energie termică a spitalului
- Ascensoare -asigură transportul în interiorul clădirilor spitalului – 14 buc. lifturi
- Staţia de neutralizare deşeuri medicale - preia zilnic circa 300 kg deşeuri medicale,
le sortează pe categorii (conform normelor), neutralizează circa 200 kg. deşeuri cu aparatele
ISDM2 şi MEDISTER 160 şi restul sunt predate către firma de transport în vederea
incinerării.
Formaţia de intervenţii instalaţii sanitare şi termice - a asigurat reparaţiile accidentale
apărute în activitatea curentă a secţiilor medicale şi a spitalului în ansamblu său. Asigura
decolmatarea conductelor interioare sanitare şi de canalizare. Volumul de lucru al formaţiei
este mare, practic, mentenanţă executată de această este pe măsură obiectelor sanitare şi
electrice din inventarul spitalului. Un rol important, împreună cu celelalte formaţii, a fost în
anul 2016 asigurarea frontului de lucru pentru firmele care execută contractele de lucrări la
obiectivele de investiţii.
B.2. Mentenanţă prin contracte de service:
- Contract de service pentru centrale termice
- Contract de service pentru CTA şi chillere.
- Contract de service pentru instalaţii de ridicat (lifturi)
Spitalul are în dotare 14 lifturi în pavilioanele medicale care deservesc personalul
medical, pacienţii şi partea tehnico-administrativă.
- Contracte de service pentru aparatură medicală în număr de 37.
Serviciul Tehnic al SJU Bacău, prin Biroul Aparatură Medicală format din specialişti,
coordonează activitatea de mentenanţă prin contractele de service şi întocmeşte propunerile
pentru aparatură nouă la cererea secţiilor medicale.
Reducerea cheltuielilor:
Prin lucrările de investiţie întreprinse, reabilitări şi modernizări s-a urmărit constant, în
anului 2016 reducerea cheltuielilor cu utilităţile: apă, gaze şi costuri cu materiale şi piese de
întreţinere. Demersurile, constant făcute de către Conducerea S.J.U. Bacău, prin
conştientizarea fiecărei secţii medicale, compartiment şi serviciu spre dezideratul reducerii
cheltuielilor, a fost în mare parte înţeles şi feedbakul nu a întârziat să-şi arate consecinţele. În
anul 2016 renegocierea tuturor Contractelor de service de către Serviciul Licitaţii şi atribuire
Contracte al SJU, împreună cu Serviciul Tehnic, în vederea scăderii preţurilor, a reprezentat
un deziderat, care a dus în medie cu scăderea cu 6 - 10% a costurilor.
Nerealizări
În mod obişnuit, pacienţii (clienţii) nu posedă abilitatea sau cunoştinţele necesare
evaluării competenţei tehnice a furnizorului, dar ştiu cum se simt, cum au fost trataţi şi dacă
nevoile, aşteptările le-au fost îndeplinite. Privită de specialişti, satisfacția pacientului
(clientului) este un element al sănătăţii psihologice care influenţează rezultatele îngrijirilor şi
impactul lor. Un pacient satisfăcut tinde să coopereze cu medicul şi să accepte mai uşor
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recomandările acestuia. În concluzie, evaluarea satisfacției pacientului reprezintă felul în care
furnizorul vine în întâmpinarea valorilor şi aşteptărilor pacienţilor (clienţilor). Pornind de la
dezideratul de mai sus, putem afirmă că o nerealizare a serviciului tehnic este dată de
capacitatea de răspuns rapid la nevoile tehnice ale Spitalului, condiţionată de conjuctură în
care ne aflăm, colaborată cu lipsa de resurse suficiente pentru rezolvarea rapidă a situaţiilor
de avarie şi nu în ultimul rând de numărul mic şi slaba motivare a personalului din cadrul
serviciului.
Măsuri de corecţie
În cursul anului 2016, în cadrul Serviciului Tehnic au fost luate următoarele măsuri de
corecţie pentru diminuarea deficienţelor de natură tehnică şi umană:
- fiecare firmă care a avut relaţii contractuale cu Spitalul a fost verificată din punctul de
vedere al calităţii lucrărilor efectuate şi, unde a fost cazul, au fost luate măsuri de remediere
a neconformitătilor;
- în derularea lucrărilor de mentenanţă şi a celor contractate au fost urmărite calitatea
execuţiei, calitatea materialelor folosite şi încadrarea în termenele contractate;
- s-au luat măsuri de optimizare a resursei umane existente în cadrul serviciului prin o
organizare mai riguroasă pe nivele de competenţă, de experienţă şi, nu în ultimul rând, s-a
ţinut cont de nivelul de comunicare cu secţiile medicale şi a capacităţii de răspuns a fiecărui
participant la actul de mentenanţă;
- s-a urmărit în mod constant că relaţia de lucru şi deservire a secţiilor şi
compartimentelor medicale să fie cât mai riguroasă şi în acest context s-a ţinut un permanent
contact cu medicii şefi, asistenţii şefi şi cu toate cadrele medicale, pentru a rezolva cât mai
oportun şi rapid problemele de natură tehnică cu care se confruntă aceştia.
Date sintetice- 2016 – noiembrie
Structura
Serviciul Tehnic - TOT. angajați – 2016 - noiembrie
Șef serviciu
Personal TESA
Birou aparatură medicală
Formația de întreținere și reparare a instalațiilor și utilajelor
Din care:
Șef formație
Stația de neutralizare deșeuri medicale
Stația alimentare cu apa și reparații mecanice
Grupuri electrogene și rețele electrice
Stația de alimentare cu oxigen spital
Centrale termice spital
Lifturi spital
Formația de intervenție instalații sanitare și termice
Din care:
Șef formație
Muncitori caificați
TOT. angajați spital
Procent angajați Serv. Tehnic din total angajați spital
Fond salarii brut/luna/spital
Fond salarii brut s.t./luna
Procent fond salarii ST din fond salarii spital

62
1
2
3
39
1
2
1
6
6
8
15
17
1
16
2585
2,39%
9050000 lei
157199 lei
1,73%

Obs. 1: Fondul de salarii pentru ST (62 ang.)/2016 este de 157,199 mii lei din care
129,721 mii lei reprezintă cheltuieli cu salarii şi 13,090 mii lei cheltuieli cu tichete valorice. Din
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total rulaj financiar al spitalului de cca 9050 mii lei/an, fondul de salarii al ST reprezintă cca
1,73%.
Obs. 2: Trendul numărului de angajaţi tehnici, până la sfârşitul anului 2016 a fost
descrescător, deoarece în ultimii 6 ani un număr de 39 de angajaţi ai S.T au plecat din
motive de pensionare 23 persoane, deces 6 persoane şi prin desfacerea contractului de
muncă (din diferite motive) 13 persoane. Acest trend a defavorizat reacţia de răspuns la
capitolul mentenanţă tehnică.
PROCES
Costurile cu piese şi materiale ale mentenanței tehnice, cu formaţiile de lucru a avut în
anul 2016 următorul nivel: Tot 10 luni/F.L. = 93,30 mii lei
Obs. 1: F.L. = formaţia de lucru; F.I.I.S.T. = formaţia de intervenţie instalaţii sanitare şi
termice; F.I.R.C. = formaţia de întreţinere şi reparaţii clădiri; F.I.R.I.U. = formaţia de
întreţinere şi reparare instalaţii şi utilaje
Obs. 2: Criteriul de selecţie al pieselor şi materialelor pentru mentenanţă a fost
preţ/calitate/termen de livrare.
Obs. 3: Procedurile de achiziţie sunt conform normelor în vigoare şi anume: Note de
serviciu de la secţii medicale – Referate de necesitate întocmite de formaţiile de lucru vizate
şi aprobate de conducere – proceduri de achiziţie – aprovizionare – note de scoatere din
magazie de către maiştri – note de constatare remediere defecţiune.
Obs. 4: Menţionăm că, costurile se încadrează în BVC spital, fiind la un nivel scăzut.
Dacă considerăm rulajul financiar/spital /luna atunci costurile cu materiale şi piese de schimb
pentru mentenanţă sunt/10 luni/2016 aproximariv de 0,116%.
Costurile cu mentenanţa aparaturii medicale a avut în 2016 un trend descrescător,
comparativ cu anul 2015, deşi numărul contractelor de service a crescut:
Obs.1 Se observă o scădere a valorii contractelor cu cca. 12%, faţă de 2015, deşi
numărul acestora este mai mare în 2016.
Obs. 2 Se observă că dacă în 2015 costurile contractelor de service/aparatură
medicală aveau un nivel de 1,19% din rulajul financiar al spitalului, în anul 2016 acesta este
de 1,05%.
Obs. 3 La contractele de service pentru aparatură medicală se adaugă şi valoarea
pieselor de schimb care în anul 2015 se ridică la suma de 377,859 mii lei/primele 10 luni ale
anului, valoare care reprezintă din total rulaj financiar spital/10 luni de cca 0,472%.

3. Costurile cu mentenanţă la instalaţiile principale ale spitalului, respectiv contractele
de service pentru fluide medicale, ascensoare, centrale de tratare aer, chillere şi centrale
termice au fost în anul 2016 pe un trend descrescător.
Ponderea acestor costuri din rulajul anual financiar al spitalului de cca 96000 mii lei
este de 0,192%.
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4. Datorită lucrărilor de investiţii din anii anteriori care au vizat anvelopari termice,
reabilitări de instalaţii de încălzire (prin eliminarea pierderilor de agent din instalaţiile
subterane), înlocuiri de tâmplării cu sisteme termopan, etc. nivelul costurilor cu utilităţi, apă,
gaze naturale şi energie electrică a avut un trend descendent, deşi preţul la furnizor a crescut
constant:

Serviciul administrativ
Serviciul Administrativ,Gospodărire şi Deservire este organizat şi funcţionează în
structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, fiind subordonat direct Managerului unitătii,
având şi relaţii de colaborare cu celelalte servicii din cadrul organigramei spitalului.
Serviciul administrativ este structurat astfel:
Număr angajaţi

Compartimente

Cheltuieli
medii lunare

Birou administrativ

7

Arhivă
Bloc alimentar pediatrie
Bloc alimentar central
Personal de pază şi deservire
Ingrijitori
Curier
Centrală Telefonică
Floricultură

2
8
24
10
5
1
5
1

Frizerie
Croitorie/lenjerie

1
4

1976
8393

Muncitori necalificaţi (inclusiv spălătoria)
TOTAL

12(1 CFP)
80

20791
163951

27138
61835

29996
11715
2107

Din punct de vedere al atribuţiilor îndeplinite de personalul Serviciului Administrativ
menţionăm:
Compartimentul administrativ:
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- Ia măsuri necesare pentru îmbunătaţirea condiţiilor de confort şi de alimentaţie a
bolnavilor, precum funcţionarea în bune condiţii a blocului alimentar.
- Ia măsuri necesare cu privire la înfrumusetarea şi curăţenia spaţiilor din spital
- Realizează necesarul şi repartiţia spitalului pe baza notelor de serviciu cu privire la
materialele de curăţenie,materialele consumabile a inventarului moale şi cel gospodăresc.
- Efectuează casarea obiectelor de inventar moale, gospodăresc, instrumentar şi a
mijloacelor fixe.
în colaborare cu serviciul Contabilitate, asigură inventarierea patrimoniului în
condiţiile şi termenele stabilite prin actele normative respective.
- Organizează şi asigură paza si ordinea în unitate, efectuând controale asupra
modului cum se respectă consemnul particular al postului de pază în vederea securităţii
unităţii.
- Verifică zilnic predarea inventarului moale la spălătorie, făcându-se recepţia
calitativă şi cantitativă.
- Ȋntocmirea zilnică a bonurilor de consum conform referatelor de pe secţii.
- Asigură operaţiunile gestionare specifice SJU Bacău (înregistrări, scăderi prin
transfer, casare şi alte situaţii).
- Centralizează şi ţine evidenţa bonurilor de la spălătorie, dupa care se confruntă cu
factura pentru verificarea numărului de kg.
- Ȋntocmirea referatelor cu privire la angajarea personalului (10 referate către
Serviciul RUNOS).
- Ȋntocmirea adreselor către Primăria Bacău cu privire la toaletarea copacilor şi
către serviciul de Ecarisaj.
- Asigurarea bunei funcţionări a reţelei de telefonie fixă (instalări, mutări, înfiintări,
derivaţii de numere noi) şi a reţelei de telefonie mobilă.
- Asigură bunul mers al activităţii secţiilor, în privinţa numeroaselor lucrări de
modernizare, care necesită mutări temporare ale secţiilor, eliberări de magazii, birouri,
cabinete etc.
- Verifică buna desfasurare a activităţilor agenţilor economici din incinta spitalului,
din perspectiva respectării contractelor de inchiriere spaţii.
Obiective realizate:
1. A fost implementat un sistem de spălare a mopurilor şi a lavetelor, care sunt
impregnate cu soluţii dezinfectante. Acest proces are loc la nivelul spălatoriei de la demisolul
pavilionului medico-chirurgical, proces ce se desfasoară astfel:
- prespălare, stoarcere, spălare, dezinfecţie, stoarcere, clătire, stoarcere,
impregnare. (pentru mopuri)
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2. A fost achiziţionată o maşină în plus (total sunt 2) pentru spălarea pardoselelor
model SWINGO 755B Economy
Aceste servicii implementate duc la îndeplinirea anumitor obiective, cum ar fi:
- cresterea gradului de satisfacţie al personalului (cu ajutorul acestor servicii le este
diminuat, in mod semnificativ,volumul sarcinilor de lucru de pe secţii, şi li se oferă un plus
de calitate privind curăţenia de pe secţie)
- creşterea calităţii serviciilor nemedicale
- creşterea gradului de satisfacţie al pacienţilor
3. A fost achiziţionată o freză de zapadă model MG 66T – pentru curăţarea aleelor din
incinta SJU Bacău, ceea ce reprezintă un mare ajutor pentru muncitorii necalificaţi care sunt
responsabili cu îngrijirea curţii spitalului.
4. Au fost realizate lucrări de reamenajare alei, trotuare şi parcări – lucrare începută în
toamna anului 2014, finalizată la începutul anului 2016. Lucrările de amenajare a curţii
spitalului reprezintă un mare plus din punct de vedere al satisfacţiei personalului/pacienţilor.
5. Contribuirea cu un procent foarte bun (93%) la obţinerea acreditarii CONAS.
Compartiment arhivă
-

Eliberări adeverinţe sporuri pentru pensionare personal (140 buc)
Cereri rezolvate pentru eliberarea copii după biletele de ieşire sau foi de observaţie,
către pacienţi (60 buc )
Foi observaţii cerute de compartimentul juridic şi secţii (25 buc)
Condici medicamente ştampilate (1692 buc).
Compartiment lenjerie

Ȋn acest compartiment sunt reparate toate materialele de natură sintetică, care sunt
folosite în cadrul spitalului,făcând doar o corelaţie la numarul de paturi/cearşafuri în număr de
1361 buc.
Se realizează către secţii pentru urmatoarele operaţiuni:
- Reparat halate operaţie
- Reparat campuri operaţie
- Confecţionare de comprese
- Tivituri groase
- Tivituri subţiri
- Confecţionare de Meşe
- Tivit feţe perne
- Tivit huse paroscop
- Confecţionat şorţuri PVC
- Confecţionat câmpuri mijlocii
- Reparat bluze + pantaloni pijama
- Reparat saci rufe etc.
Aceste operaţiuni sunt în medie de 4100-4200 pe lună, şi consumul mediu lunar este
de apox. 90 buc. - ată albă, 9 buc. - ace maşină.
Compartiment personal de pază şi deservire
Ȋn acest compartiment au fost executate lucrări de instalare a unui sistem de acces
intrare şi supraveghere video în pavilioanele spitalului.
Secţiile care au beneficiat de supravegherea video sunt: Ambulatoriu Adulţi, ATI,
Maternitate, Paleative, Diabet, Ortopedie, Psihiatrie, zona parcării din spatele Laboratorului
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de Analize Medicale,zona barierelor la Poarta 1,Poarta nr.2 și Pediatrie, demisol, parter,
etajul 1 și etajul 2 al Pavilionului Medico Chirurgical,zona UPU, secţia Pediatrie Corp A,secţia
Chirurgie Plastică,secţia Cardiologie,secţia Boli Infecţioase Copii, secţia Bloc Operator,
secţia BFT.
Obiective realizate:
- Creşterea gradului de securitate a pacienţilor şi a angajaţilor prin instalarea de camere
de supraveghere, montarea de bariere, introducerea sistemul de acces cu
cartela/cititor.
- Folosirea acestui sistem de acces cu ajutorul acestor carduri de acces pentru
personalul spitalului ne ajută foarte mult în fluidizarea şi restricţionarea traficului
existent.
- Au fost implementate ecusoane cu design uniform, inscripţionat cu nume şi profesie.
- Au fost suplimentate serviciile de ordine şi pază cu posturi noi înfiinţate, posturi ce
sunt distribuite în puncte cheie din circuitul pacienţilor/aparţinătorilor chiar şi a
angajaţilor.Aceste servicii ne sunt asigurate de către o firmă specializată deoarece
personalul propriu de pază ne este insuficient pentru a acoperi toate posturile. Au fost
instalate echipaje de pază în zonele: UPU 24/24 ore, UPU Pediatrie, Ambulatoriu de
Specialitate Adulţi (3 posturi de 8 ore), zona Lifturi pentru accesul în pavilionul
medico-chirurgical(8 ore),poarta nr.1 (un post de 8 ore).
- A fost suplimentat un sistem de alarma conectat la un serviciu de securitate (secţia
Medicina Legală- sistem antiefracţie, buton panică)
Bloc alimentar central + pediatrie
Ȋn blocul alimentar se lucrează pe două schimburi, schimbul 1 de la 06-14 şi schimbul
2 de la 12-20 de luni până duminică, fiind în medie câte 6-7 bucătari şi 5-6 muncitori
necalificaţi pe tură. Cheltuielile medii lunare pentru aprovizionarea hranei sunt de aproximativ
220000 RON.
Blocul Alimentar reprezintă o bucătarie modernă,ce respectă toate normele SanitarVeterinare, care respectă normele de trasabilitate a produselor,de la materia primă până la
materia finită,fapt ce este concretizat prin certificarea HACCP/ISO 22000: 2005.
Obiective realizate:
- au fost realizate lucrări de igienizare – lucrare executată în urma controalelor DSP.
- au fost realizate lucrări de decolmatare canalizare în zona ambelor bucătării.
Imaginea
În anul 2016, prin Compartimentul de Relaţii Publice, legăturile cu presa s-au menținut
și întărit, iar urmarea a fost că aparițiile în presă au fost de mai mare impact, chiar dacă mai
rare și, lucru demn de remarcat, presa a prezentat neutru, mai mult decât în alți ani aspectele
pozitive generate de evenimentele organizate de unitatea noastră. Chiar daca numărul
ziarelor care apar pe print s-a redus la doar un cotidian și două stații de televiziune cu un
program de transmisie foarte restrâns. Așa încât aparițiile, chiar dacă mai rare, au avut loc pe
presa națională, iar impactul a fost mult mai mare decât pe plan local.
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Întâlnirile zilnice cu jurnaliştii acreditați au contribuit la alimentarea cu informaţii zilnice
despre evenimentele minore în urma cărora sunt aduşi pacienţii la Unitatea de Primiri
Urgenţe. În ceea ce priveşte evenimentele grave jurnaliştii au avut informaţii în timp real.
Apariţiile în presa scrisă au fost aproape zilnice în spațiul virtual, iar cele în audio-video, mai
rare, dar cu impact mult mai mare prin numărul mare de telespectatori.
Astfel, pe parcursul anului 2016, am contorizat 783 de apariţii în presa scrisă, dintre
care 262 articole ample. Dintre acestea 87% au fost articole neutre, 21% au fost articole
pozitive care reliefau reuşitele profesionale ale medicilor sau achizitiile de aparatură, iar 4%
au constituit articiole în care era criticată activitatea medicală.
Porți deschise la Spitalul Județean de Urgență, plantare de pomi
Una dintre cele mai mediatizate acțiuni a fost cea referitoare la dotarea și
modernizarea secției de Radioterapie. Cea mai importantă realizare a unității noastre, pentru
care s-au depus eforturi constante de-a lungul anilor, investiție așteptată de miile de bolnavi
de cancer, este pe punctul de a fi finalizată. Informațiile privind pașii făcuți la acerastă
investiție au fost urmărite de mii de cititori atât în presa loacală cât și in cea națională în
special de bolnavii din zona Moldovei care văd în această investiție o șansă la viață. Articolul,
despre instalarea acceleratorului de particule (postat inclusiv pe site-ul instituției,
www.sjubc.ro) in buncărul dedicat investigațiilor medicale cu acest aparat are cititori și trafic
și în prezent.
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Acceleratorul de particule a fost montat de specialiștii germani, aduși de firma
producătoare a aparatului.
RMN-ul - o investiție care asigură o precizie deosebită a diagnosticului pacienților
Cel de-al doilea eveniment ca importanță mediatică pentru Spitalul Județean de
Urgență Bacău a fost inaugurarea RMN-ului. La acțiune a participat un număr record de
jurnaliști din presa audio-video, online și print, iar materialul a fost preluat și de agențiile de
știri nationale (mediafax.ro și news.ro), ceea ce a asigurat un trafic uriaș de cititori. In
proporție covârșitoare de aprape 99% comentariile cititorilor de pe principalele agregatoare
de știri au fost pozitive față de eforturile făcute de unitate și autorități privind dotarea cu
aparatură de investigare performantă.

Autorități prezente la inaugurarea R.M.N.

Al treilea eveniment ca impact asupra opiniei publice a fost prilejuit de o donație făcută
de firma Avon unității noastre. Un ecograf performant care asigură o investigare la rezoluție
înaltă a pacientelor suspecte de cancer la sân, sau a celor care doresc sa efectueze o
ecografie mamară. Cum incidența cazurilor de cancer de sân este din ce în ce mai mare în
județul Bacău, investiția a fost primită cu speranță de toate pacientele de peste 40 de ani
care își pot face acum această investigație gratuit, pe baza unei trimiteri.
Aparatură performantă pentru investigațiile mamare
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15. Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău
I. CONSIDERAȚII GENERALE ACTIVITATE
Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău este o regie autonomă cu specific
deosebit, de interes general, cu personalitate juridică și funcționează sub autoritatea
Consiliului Județean Bacău, în condițiile legii.
Regia Autonomă își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare și
funcționare, aprobat de Consiliul Județean Bacău, în conformitate cu prevederile H.G.
398/1997 privind trecerea unor regii aeroportuare de sub autoritatea Ministerului
Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, precum și O.U.G. 109/2011 privind
guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.
Conform Ordinului nr. 103 din 2011, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a
aprobat certificarea ca aeroport internațional a Aeroportului din Bacău.
Administrarea acestuia se face în baza Certificatului de Autorizare Aerodrom nr. AP
02 din 30.06.2014 eliberat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
Activitatea se desfășoară în cadrul Serviciului de Interes Economic General, constituit
și încredințat regiei autonome, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 197/2013 și modificată
prin Hotărârea nr. 50/2014. Acest Serviciu implică administrarea și exploatarea bazei
aeroportuare proprii, dirijarea și deservirea la sol a aeronavelor și a pasagerilor, precum și
coordonarea unitară a activităților și serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a
traficului de pasageri și de mărfuri și a activităților de aviație generală.
Hotărârile au fost adoptate în baza Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 61/2011
privind reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare, cu
specific deosebit, ce transpune la rândul ei legislația comunitară.
În conformitate cu legislația în vigoare și, în special cu atribuțiile conferite prin
Hotărârile Consiliului Județean Bacău nr. 24/2015, 50/2015, precum și Hotărârii nr.76/2015,
Consiliul de Administrație hotărăște în toate problemele privind activitatea Aeroportului
Internațional, cu excepția acelora, care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.
II. PROCESUL INVESTIȚIONAL
II.1. Considerații generale
Multiplele modificări legislative în materie de securitate și siguranță aeroportuară,
numărul de pasageri care au tranzitat Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău,
deschiderea de noi rute aeriene, reprezintă câteva din considerentele care au condus la
demararea procesului investițional.
Totodată, stabilirea cerințelor tehnice și legislative în vederea conformării cu normele
europene, impune Regiei Autonome termene concise, în concordanță cu prevederile
Regulamentui UE nr. 139/2014, de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor
administrative referitoare la aerodromuri.
Acest calendar de conformare la normele aeronautice ale Uniunii Europene este
supervizat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
În prezent, Infrastructura Aeroportului Internațional “George Enescu” Bacău la nivelul
anului 2016 constă în următoarele:
 Terminal pe o suprafață de 850 mp, existând doua fluxuri de pasageri echipate
corespunzător, cu o sală de plecări internaționale și una plecări interne;
 Pista care are o lungime de 2500 de metri; capacitatea portantă a pistei este de 20;
este prevăzută cu sistem de drenaj ape pluviale și operațională în întregime, (utilizată
în comun cu unitatea militară și Aerostar);
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 Patru căi de rulare: o cale de rulare funcțională pentru traficul zilnic, două utilizate de
către armată și una indisponibilă în prezent (cauzată de noua platforma-parcare de
avioane dată în folosință în anul 2013);
 Platformă, nou construită recepționată în anul 2013, cu patru poziții de parcare
pretabilă pentru avioane de categorie D, cu un PCN de 56, cu o suprafața de 24.885
mp;
 Spații administrative în care își desfășoară activitatea instituțiile care asigură buna
funcționare și în condiții de siguranță a Aeroportului cum ar fi: Romatsa, SRI, Vama,
Poliția de Frontieră, Poliția Transporturi, precum și diferiți furnizori de alte tipuri de
servicii aeroportuare;
 Parcare pentru pasageri și personal administrativ.
II.2. Etape investiționale
Modernizarea Aeroportului Internațional "George Enescu" Bacău include 2 (două)
proiecte majore de investiții:
a) Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internațional
"George Enescu" Bacău;
b) Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a
suprafețelor de mișcare aferente;
Premergător aprobării celor 2 proiecte de investiții, Aeroportul Internațional, a fost
efectuat în decembrie 2013, un Studiu de prefezabilitate în urma căruia, a fost subliniată
necesitatea demarării unui amplu proces investițional, care să răspundă la obiectivele,
prioritățile și direcțiile de dezvoltare asumate, atât la nivel local și regional, cât și la nivel
național, generând efecte benefice din toate punctele de vedere.
a) "Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul
International "George Enescu" Bacău"
Studiul de fezabilitate pentru acest obiectiv a fost aprobat de Regia Autonoma in data
de 01.02.2014, iar de Consiliul Județean Bacău, in data de 24.02.2014. (Hotărârea nr.37).
Documentația tehnico-economica a inclus realizarea următoarelor obiective civile
pentru Aeroportul International:
 terminal de pasageri – suprafața desfășurata construita: 6.300 mp;

turn control și anexa administrativa – suprafața desfășurată construită: 949,17 mp;

parcare pentru autovehicule – suprafața: 18.390 mp;

terminal intermodal pentru transport rutier – suprafața construită: 235,37 mp;

uzina electrică – suprafața construită: 182,07 mp;

rezervor apa antiincendiu și stație pompare - suprafața construită: 79, 05mp;

amenajare drum acces radio far – lungime: 1,05 km;

garaj auto – suprafața construită: 653,25 mp.
Lucrările aferente proiectului "Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport
aerian la Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău" au demarat în data de
12.08.2015, în baza încheierii contractului de proiectare și execuție lucrări sus menționate, în
urma unei proceduri de licitație publică, desfășurată potrivit normelor legale.
În data de 13.08.2015 a fost emis ordinul de începere pentru proiectare, astfel în data
de 30.10.2015 a fost eliberată autorizația de construire.
Prin urmare în data de 09.11.2015 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor.
Menționam faptul că, una din condițiile derulării acestui contract constă în faptul că, lucrările
se desfășoară sub trafic aerian, fără a afecta activitatea aeroportuară curentă.
Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău" a adoptat măsuri suplimentare de
siguranță și securitate, iar serviciile oferite pasagerilor sunt cel puțin la același standard
calitativ.
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Executantul a înaintat graficul de execuție al lucrărilor, termenul de finalizare fiind luna
mai 2017.
La sfârșitul lunii decembrie 2016, stadiul fizic al lucrărilor la Proiectul Modernizarea și
Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internațional “George Enescu”
Bacău, se prezintă astfel:

Obiectiv

Stadiu de finalizare (%)

TERMINAL PASAGERI

66.15%

Infrastructură

100.00%

Suprastructură

100.00%

Arhitectură

47.80%

Instalații electrice

43.41%

Instalații sanitare

33.46%

HVAC

80.38%

Curenți slabi

18.56%

Echipamente tehnologice

73.86%

Dotări

22.18%

TURN CONTROL

93.98%

Infrastructură

64.46%

Suprastructură

77.25%

Arhitectură

34.63%

Instalații electrice

40.61%

Instalații sanitare

10.76%

HVAC

25.73%

Curenți slabi

42.63%

Dotări

0.00%

TERMINAL INTERMODAL

77.10%

Infrastructură

99.47%

Suprastructură

99.99%

Arhitectură

93.08%

Instalații electrice

67.77%

Instalații sanitare

69.74%

HVAC

28.08%

Curenți slabi

30.72%

Dotări

76.78%

UZINA ELECTRICĂ

74.57%

Infrastructură

99.76%

Suprastructură

100.00%

Arhitectură

85.82%

Instalații electrice

62.68%

Instalații sanitare PSI

3.74%

HVAC

0.00%

Curenți slabi

39.57%

Dotări

0.00%

CENTRALA TERMICĂ

62.94%

307

Infrastructură

100.00%

Suprastructură

100.00%

Arhitectură

66.79%

Instalații electrice

65.67%

Instalații sanitare PSI

72.70%

HVAC

63.57%

Curenți slabi

34.86%

Gaz

22.05%

GARAJ

90.98%

Infrastructură

97.36%

Suprastructură

99.09%

Arhitectură

92.76%

Instalații electrice

97.10%

Instalații sanitare

96.68%

HVAC

74.32%

Curenți slabi

26.12%

Dotări

0.00%

REZERVOR INCENDIU

29.48%

Rezistență

100.00%

Bazin retenție

24.44%

Arhitectură

85.94%

Instalații electrice

12.78%

Instalații sanitare PSI

5.85%

HVAC

0.00%

Curenți slabi

44.24%

PARCĂRI PLATFORME

11.06%

Rezistența

90.56%

Instalații electrice

1.47%

Instalații sanitare PSI

30.08%

Curenți slabi

3.13%

DRUM RADIOFAR

100.00%

Terasamente

0.00%

ORGANIZARE SANTIER

80.41%

În urma depunerii documentațiilor pentru obținerea avizelor necesare autorizației de
construcție, au fost identificate situații imprevizibile, care au determinat modificarea soluțiilor
tehnice prevăzute inițial. Aceste modificări au necesitat categorii suplimentare de lucrări.
b) Creșterea capacitații portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și
suprafețelor de mișcare aferente
Studiul de fezabilitate aferent acestui proiect, a fost demarat in data de 14.02.2014.
Pentru acest proiect s-a luat decizia implementării acestuia în 2 etape: proiectare și execuția
lucrărilor, din următoarele considerente:
 Caracterul complex al proiectului, precum și pentru eliminarea eventualelor greșeli de
proiectare;
 Concluzii ale auditurilor de specialitate cu recomandările ulterioare;
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 Studiul pentru reconfirmare PCN, concluzionat de urmărirea suprafețelor de mișcare
pentru a nu limita numărul de zboruri;
Contractul de proiectare a fost încheiat în data de 26.08.2015.
Pe parcursul anului 2016, au fost obținute avizele potrivit Certificatului de Urbanism
327/07.10.2015.
Recepția proiectului și documentațiilor aferente, legate de proiectul menționate a fost
efectuată în decembrie 2016.
II.3. Consiliul Concurenței
Asigurarea surselor de finanțare ale întregii investiții este supusa legislației
comunitare, privind ajutorul de stat.
Consiliul Concurenței, este organismul autonom ce pune în aplicare legislația
comunitară și națională în ceea ce privește ajutorul de stat și controlează modul în care
fondurile publice (naționale și europene) sunt utilizate.
În ceea ce privește domeniul aeroportuar, Consiliul Concurenței are un rol activ în
analiza și aprobarea finanțărilor acordate de către Consiliul Județean Bacău, ca autoritate
tutelară Regiei Autonome, precum și în stabilirea compatibilității compensațiilor pentru
realizarea investițiilor.
Menționam faptul că, în luna aprilie 2014, Comisia Europeană a emis noi Orientări
Comunitare, care reglementează condițiile în care autoritățile publice pot contribui la
finanțarea investițiilor efectuate de către entitățile subordonate. S-a impus, astfel,
obligativitatea ca regiile autonome și societățile de stat să respecte o serie de etape,
constând în întocmirea unor documentații complexe și depunerea acestora potrivit unui
circuit stabilit din punct de vedere al ierarhiei instituționale.
Prima etapa a fost cea de Prenotificare. Documentația aferentă acestei etape a fost
întocmita și transmisă la Comisia European prin intermediul Consiliului Concurenței în anul
2015.
În luna martie a anului 2016, Comisia Europeană a transmis către Consiliul Județean
Bacău observațiile cu privire la Prenotificare.
În luna aprilie, după obținerea avizului pozitiv de la Consiliul Concurenței, a fost
transmisă către Comisia Europeană documentația aferentă procedurii de Notificare.
Documentația a fost întocmita luând în considerare observațiile efectuate de Comisia
Europeană la încheierea etapei de Prenotificare.
Pană în prezent au fost formulate 2 serii de clarificări, în data de 21.06.2016, respectiv
11.10.2016.
În data de 15.12.2016, la invitația reprezentanților DIGI Competiționa, Președintele
Consiliului Județean Bacău împreună cu Președintele Executiv al Regiei Autonome și
reprezentanți ai Consiliului Concurenței au efectuat o vizita de lucru la Bruxelles, în vederea
finalizării demersurilor inițiate în anul 2015.
În urma discuțiilor avute s-a convenit asupra unui calendar de prezentare a unor
informații suplimentare, solicitate de reprezentanții Digi Competițion, în vederea obținerii
avizului favorabil.
II.4. Fonduri Europene
Fondurile europene au prezentat și continuă să reprezinte un obiectiv de maximă
importanța pentru Regia Autonomă.
În anul 2016, Guvernul României a aprobat Master Planul General de Transport al
României, un document de bază pentru accesarea fondurilor europene, deoarece în cadrul
acestuia sunt stabilite investițiile majore în infrastructura de transport, inclusiv aceea a
transportului aerian.
Astfel, Master Planul stabilește necesarul de investiții și prioritizează finanțarea din
fonduri europene și publice a acestora.
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Pentru perioada 2014-2020 sunt considerate eligibile pentru finanțare din fonduri
europene, conform Master Planului, investițiile în infrastructura de la două aeroporturi:
Aeroportul din Sibiu și Aeroportul International "George Enescu" Bacău.
R.A. Aeroportul Internațional George Enescu Bacău intenționează să obțină finanțare
din fonduri europene pentru proiectul intitulat: “Creșterea capacitații portante și modernizarea
pistei de decolare aterizare și suprafețelor de mișcare aferente” la Aeroportul Internațional
“George Enescu” Bacău.
Pană în prezent nu a fost publicat Ghidul aferent liniei din cadrul Programului
Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 prin care pot fi finanțate proiectele noi de investii
în aeroporturi.
Menționam faptul că, în luna iulie 2016, pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, a
apărut un draft de Ghid al Solicitantului pentru proiectele noi de investii în infrastructura
aeroportuară, dar acesta a fost retras pentru a fi modificat și completat. În prezent linia de
finanțare pentru investițiile în aeroporturi este deschisă doar pentru proiectele fazate.
În cursul anului 2016, Regia Autonoma a obținut finanțarea din fonduri europene
pentru activitățile din cadrul Proiectului intitulat “Synchronised Performance Based Navigation
Implementation Cohesion Europe (SPICE), proiect care se va desfășura pană în anul 2020 și
care are o valoare totală de 165.000 euro.
Finanțarea obținuta vizează realizarea unui studiu de obstacol are, precum actualizarea și
mentenanța acestuia.
Prin intermediul Studiului de obstacole se urmărește identificarea condițiilor, restricțiilor și
obligațiilor impuse sau recomandate de reglementările aeronautice civile naționale și
internaționale pentru realizarea și menținerea siguranței zborului și manevrelor aeronavelor
în spațiul aerian si la sol.
Totodată acest studiu de obstacole sta la baza întocmirii proiectării/întocmirii procedurilor de
zbor utilizate în transpunerea reglementarilor europene referitoare la realizarea unui "Cer
unic European".
III. DATE STATISTICE TRAFIC AERIAN 2016
Statutul de Aeroport Internațional conferă dreptul operatorilor aerieni de a efectua
zboruri externe directe, regulate, atât în spațiul european (Schengen), cât și în afara
acestuia.
Aria de acoperire a Aeroportului Internațional “G. Enescu” Bacău:
- Zona limitrofe: Bacău, Neamț, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila – 38.009 km²;
- Zona extinsa de acoperire: Botoșani, Suceava, Iași – 19.015 km².
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În ultimii trei ani, Aeroportul International „George Enescu” Bacău s-a poziționat în
primele cinci aeroporturi la nivel național, ca număr de pasageri procesați.
În anul 2016, majoritatea zborurilor comerciale operate pe Aeroportul International
„George Enescu” Bacău au fost efectuate în regim extern, Compania Blue Air Airlines
Management Solutions S.R.L a reprezentat singurul operator aerian, care a dezvoltat curse
externe regulate (Roma, Torino, Milano, Bologna, Catania, Londra, Liverpool, Dublin,
Bruxelles, Madrid, Paris, Stuttgart).
Pe durata sezonului estival s-au operat și zboruri charter către Antalya(Turcia).
Ocazional au operat companii aeriene private, curse charter legate de segmentul
business.
În anul 2016, traficul total de pasageri a fost de 414.987 pasageri, în creștere cu
13.78% fată de anul precedent.
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Totalul mișcărilor de aeronave in anul 2016 a fost de 4.509 unități, în creștere cu
10% fată de anul 2015.
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Destinațiile pentru anul 2016, precum și frecventa lor săptămânala, sunt reliefate
detaliat în următorul tabel:

TARA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
BELGIA
FRANTA
ANGLIA
ANGLIA
IRLANDA
SPANIA
GERMANIA
TURCIA

ORAS
ROMA
TORINO
BERGAMO
BOLOGNA
CATANIA
BRUXELLES
PARIS
LONDRA
LIVERPOOL
DUBLIN
MADRID
STUTTGART
ANTALYA

2016
COMPANIE
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR
BLUE AIR

FRECVENȚA
7 curse
4 curse
3 curse
3 curse
2 curse
2 curse
2 cursa
6 curse
2 curse
3 curse
2 curse
2 cursa
1 cursa

Zborurile către Paris și Stuttgart au operat doar în prima jumătate a anului 2016,
Compania Blue Air luând decizia de a anula aceste zboruri din motive operaționale.
În ceea ce privește prognoza traficului de pasageri pentru anul 2017, pe baza analizei
realizate și a planificării zborurilor, estimăm menținerea la același nivel al trendului crescător
al numărului de pasageri.
IV. ACTIVITATEA CURENTA A AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL “GEORGE
ENESCU” BACĂU
IV.1. Activitatea Economică
312

În domeniul economic s-a urmărit realizarea principalelor obiective:
 Programarea și executarea activității financiar contabile potrivit prevederilor legale și
reglementărilor în materie;
 Identificarea și exploatarea tuturor surselor de venituri în vederea creșterii veniturilor
proprii și rentabilizării activității desfășurate;
 Încadrarea cheltuielilor în sursele financiare programate;
În anul 2016, activitatea curentă a Regiei Autonome a fost asigurată din venituri
proprii, respectiv: venituri aeroportuare, chirii, redevențe, penalități și venituri financiare.
Activitatea de Investiții a fost asigurată din alocații bugetare sub forma de compensații.
Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome pentru anul 2016 a fost aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.27 din data de 24.02.2016.
La data de 31.12.2016, Regia Autonomă nu are datorii la bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat și bugetele locale.
În urma activității desfășurate, veniturile totale ale aeroportului in anul precedent au
fost realizate în proporție de aprox. 110%, față de prevederile bugetului de venituri și
cheltuieli aprobat. Profitul brut estimat este de aprox. 2.933,20 mii lei la data de 31.12.2016.
Angajarea cheltuielilor s-a realizat cu respectarea destinațiilor prevăzute în buget.
Regia Autonomă a solicitat rambursarea de TVA, drept pentru care, în
perioadele martie 2016 - aprilie 2016; septembrie 2016 – noiembrie 2016 a fost verificată
de către Agenția Naționala de Administrare Fiscală (D.G.R.F.P. Iași).
Perioada verificată a fost 01/01/2011-31/12/2015, 01/01/2016-31/08/2016.
Conform Rapoartelor de inspecție fiscală, Regia Autonomă a încasat suma de
4.799.749 lei.
În anul precedent, în cadrul Regiei Autonome au fost efectuate achiziții semnificative,
atât din punct de vedere al efortului financiar, dar și al respectării unor condiții prevăzute în
legislația europeană, în privința dotărilor de aerodrom obligatorii.
Programul anual al achizițiilor publice s-a realizat conform bugetului de venituri și
cheltuieli aprobat, astfel:
a) Achiziții în domeniul tehnico-operațional:
În cadrul Regiei Autonome au fost efectuate achiziții de echipamente, semnificative,
atât din punct de vedere al efortului financiar, dar și al respectării unor condiții prevăzute în
legislația europeană în privința dotărilor de aerodrom:
 Scara pentru pasageri prevăzută cu platformă PRM (pentru persoane cu
dizabilități);
 Microbuz pasageri;
 Autospecială pentru stingerea incendiilor;
 Reconfigurare instalații balizaj marginal pista;
b) Achiziții în domeniul Securității Aeroportuare:
În decursul anului 2016, pentru Departamentul Securitate au fost achiziționate
următoarele echipamente:
 echipament scanare bagaje de mana
 detectoare de metale – portabile
 monitoare LED diagonala 110 cm
 telecamere HD Speed Dome
 telecamere HD fixe
 sisteme de stocare imagini
 sisteme DVR
 Hard Disc-uri pentru stocare date, capacitate 4GB
 cititoare de proximitate.
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IV.2. Activitatea Operațională
În domeniul operațional s-a asigurat coordonarea întregii activități desfășurate pe
suprafețele operaționale, conform reglementărilor specifice și conduitei din perimetrul
aeroportului, obligatorii, atât pentru pentru personalul aeroportuar, cât și pentru agenții
aeronautici.
Audituri, inspecții, rapoarte anuale – 2016
În cursul anului 2016, Aeroportul a fost auditat de o serie de instituții ale statului, după
cum urmează:
 Raportul anual de autoevaluare privind modul de respectare a condițiilor care au stat
la baza certificării ca aeroport internațional a Aeroportului Internațional "George
Enescu" Bacău, conform specificațiilor Anexei 1 din Hotărârea de Guvern HG nr.
791/2009. Raportul a fost transmis către Ministerul Transporturilor, Ministerul
Afacerilor Interne, Ministerul Finețelor Publice, Ministerul Sănătății, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 Raportul anual de mediu pentru anul anterior, transmis Agenției pentru Protecția
Mediului Bacău în data de 29.02.2016; a fost efectuată raportarea anuală privind
Inventarul local de emisii, pe platforma online a Agenției Naționale de Protecție a
Mediului;
 Audit de supraveghere din partea Autorității Aeronautice Civile Române, în
07.07.2016, în care au fost urmărite următoarele aspecte:
- Stadiul completării machetei de conformare cu prevederile R139/2014, transmisă
prin adresa AACR nr. 2585/30.01.2015, precum și evaluarea informațiilor furnizate,
pentru capitolul S - Sisteme electrice;
- Conformarea administratorului de aeroport cu privire la Sistemele electrice și-au fost
efectuate recomandări cu privire la neconformitățile constatate, punându-se accent pe
sistemul de balizaj și mentenanța acestuia, inclusiv pe sistemul de alimentare cu
energie electrică;
 Inspecție din partea Autorității Aeronautice Civile Române, pe data de 27.10.2016, în
vederea recertificării R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău, ca agent
de handling aeronave, autorizat pentru a afectau servicii de deservire a aeronavelor și
pasagerilor, conform Airport Handling Manual IATA 810, pe următoarele secțiuni:
1. Reprezentare, administrare și supraveghere.
2. Servicii pasageri
3. Servicii de rampă.
4. Controlul încărcăturii, comunicații și operațiuni zbor
5. Servicii de cargo și poștă
6. Servicii suport
7. Securitate
8. Asistență tehnică aeronave
În urma acestei inspecții, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a emis certificatului de
autorizare pentru efectuarea serviciilor de handling AAH 64/2016, valabil 01.11.2016 –
31.10.2019.
 Depunerea la Autoritatea Aeronautica Civile Române, în data de 07.10.2016, a cererii
pentru conversia certificatului național de aerodrom într-unul european, conform cerințelor
Regulamentului (UE) 139 și a documentelor anexe necesare, prevăzute în PIAC-AD-139
Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă-Certificarea aerodromurilor civile după
regulile europene Partea 1- Pregătirea operatorului de aerodrom în vederea conversiei
certificatelor/certificării europene.
 Inspecție Garda de Mediu Bacău în 12.10.2016, la obiectivul "Modernizarea și
dezvoltarea infrastructurii de transport aerian" la Aeroportul Internațional "George
Enescu" Bacău, nu s-au constatat nereguli.
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Regia Autonomă Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău a participat pe
parcursul anului, alături de alte instituții și societăți din județul Bacău, la dezbaterile privind
elaborarea Planului de Menținere a Calității Aerului în județul Bacău, făcând parte din
Comisia tehnică de elaborare a acestui plan.
Un aspect important de menționate este faptul că, lângă Aeroportul Bacău
funcționează fabrica SC Aerostar, furnizor de prim rang de mentenanța, conversie /
modernizare pentru avioane civile și militare. Acesta, totodată, este și subfurnizor de piese,
aerostructuri, subansamble și echipamente pentru aviația comercială și aviația generală, fiind
autorizat Part 145 de către Autoritatea Aeronautica Civila din Romania.
Aerostar folosește infrastructura Aeroportului Bacău, avioanele fiind aduse la reparații si/sau
teste tehnice și operaționale.
IV.3. Activitatea Tehnica
În activitatea de exploatare și administrare a Aeroportului Internațional, cât și pentru a
se conforma cu cerințele normelor aeronautice privind siguranța și securitatea zborurilor,
Regia Autonomă a executat o serie de lucrări de întreținere, reparații și amenajări ale
infrastructurii aeroportuare, după cum urmează:
 Lucrări de intervenție pe 500 ml la pista de decolare – aterizare (pista are o lungime
de 2500 ml din care 2000 ml sunt asfaltați, iar diferența de 500 ml este betonată);
Aceasta a reprezentat o condiție imperios necesară pentru menținerea Certificatului
de operare.
 reparații cu mixturi asfaltice BAPC16 pentru asigurarea planeității căilor de rulare;
 colmatări cu mastic bituminos a rosturilor la pista de decolare-aterizare;
 efectuarea de marcaje pe pista de decolare – aterizare și pe căile de rulare;
 reconfigurarea sistemului de balizaj pista decolare – aterizare pentru lățimea de 45
metri, ca urmare a cerințelor normelor aeronautice internaționale;
 montaj panouri de semnalizare;
 contractarea studiului de obstacole, condiție pentru conversia certificatului național în
cel european, conform normelor Agenției Europene pentru Siguranța în Aviație
(EASA);
 întreținerea permanentă a suprafețelor înierbate care pot obtura fluxul luminos al
lămpilor de balizaj;
 menținerea operațională a Aeroportului, în situații extreme, condiții meteo adverse,
cum ar fi înlăturarea depunerilor de zăpadă, prin mobilizarea personalului H24,
asigurând operarea în regim normal a zborurilor.
IV.4. Activitatea Securitate Aeroportuara
Obiectivul principal al securității aeronautice consta in abordarea comuna a
standardelor naționale și internaționale în domeniul aviației civile, în sensul eficientizării
modului prin care măsurilor de securitate menționate în reglementările europene au impact în
proiectarea, dezvoltarea procedurarea și supervizarea sistemului de management al
securității aeroportuare.
Pe linia securității aeroportuare, Aeroportul International “George Enescu” Bacău a
fost auditat, după cum urmează:

12.04.2016 – inspecție de securitate aeronautică, pe linia recrutării și pregătirii
personalului Regiei Autonome.

18.05.2016 - audit de securitate referitor la verificarea implementării corecte și
eficiente a masurilor de securitate a aviației civile și determinarea nivelului de conformitate cu
obligațiile statuate in Planul privind Managementul acțiunilor de răspuns la acte de intervenție
ilicita la Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău.

21 - 22.07.2016 - Inspecție de securitate aeronautica la furnizorii cunoscuți de
provizii de aeroport.
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Auditul de Securitate la Aeroportul International “George Enescu” Bacău a constat, în
esență, în colectarea sistematică de informații prin efectuarea, în măsura în care a fost
posibil, de observații, interviuri și consultarea documentelor specifice.
In conformitate cu prevederile Planului National de Securitate Aeronautica și al
Planului de Management al Situațiilor de Criza, in data de 27.09.2016, la Aeroportul
International “George Enescu”, s-a desfășurat un exercițiu de cooperare cu toate instituțiile
statului semnatare ale Programului de Management al Situațiilor de Criza al aeroportului.
Exercițiul a avut drept scop stabilirea timpilor de reacție și a măsurilor necesare
informării, alarmării și participării tuturor entităților implicate în rezolvarea situațiilor de criza
ce pot să apară pe Aeroportul Internațional "George Enescu".
Obiectivele majore ale acestuia au fost evacuarea, salvarea și protejarea vieților
omenești, precum și menținerea la un nivel cât mai apropiat de normalitate a activităților
operaționale de aviație civilă.
Exercițiul a avut loc în zona nerestricționata din interiorul terminalului de pasageri, pe
durata formalităților de check-in, control acces și control de securitate.
La exercițiu au participat Structuri Specializate din cadrul Serviciului Român de
Informații, Inspectoratul Județean de Jandarmi Bacău, Gruparea de Jandarmi Mobilă, Poliția
Transporturi Aeriene, Poliția de Frontieră Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgentă,
Serviciul de Ambulantă, precum și personalul cu atribuții și responsabilități din cadrul
Aeroportului.
Acest exercițiu a avut un impact pozitiv asupra tuturor entităților participante, fiind
apreciați timpii de reacție și intervenție, cat șiin mediul observatorilor din cadrul AACR și
SRI, care au urmărit implementarea măsurilor de securitate aeronautică prevăzute de
actele normative în vigoare.
Desfășurarea lucrărilor la obiectivul “Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de
transport aerian la Aeroportul International “George Enescu” Bacău” au determinat și
adoptarea de măsuri suplimentare de securitate, conform avizului AACR nr. 25820/119SI din
23.10 2015. Întrucât în desfășurarea activităților operaționale, au survenit unele activități,
care au modificat configurația zonei demarcate, începând cu data 18.11.2016, zona
demarcată a fost desemnată, parte critica a zonei de securitate cu acces restricționat”, fiind
aplicate masuri de securitate similare acestei categorii de restricție.
În conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile prevăzute în Programul de Securitate
al Regiei Autonome Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău, pe parcursul anului
2016, au avut loc convocări ale Comitetului de Securitate, în care au fost dezbătute
următoarele aspecte:
 Actualizări ale documentelor privind securitatea aeronautică,
 Măsuri organizatorice care să definească organizarea, modul de acțiune,
responsabilitățile și autoritățile pentru menținerea unui climat de securitate în zona
nerestricționata (zona publica);
 Prezentarea, principalelor amenințări teroriste specifice zonelor publice ale aeroporturilor;
 Informații privind atacurile teroriste (VBIED și PBIED)
Atacurile teroriste arată că în ultimul deceniu s-a intensificat utilizarea ilicită a
materialelor explozive, în special pentru confecționarea dispozitivelor explozive improvizate
(DEI).
 Măsuri de minimizare a consecințelor unui atac terorist
Aceste măsuri includ atât măsuri fizice (de exemplu, de atenuare a efectelor unei explozii),
cât și proceduri (de exemplu, căi de evacuare de urgență).
 Măsuri de control ale personalului din zonele publice;
 Metodologia de lucru în situația amenințării cu bombă;
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V. Concluzii
Proiectele de modernizare ale Aeroportului Internațional “George Enescu” Bacău au
ca scop asigurarea capacitații infrastructurii și facilitaților operaționale necesare satisfacerii
nivelului de cerere de serviciu de transport aerian din anii 2020-2025 și desemnarea
Aeroportului ca și hub International.
Existenta unui aeroport, nu doar funcțional, ci și organizat, conform standardelor în
vigoare, determină în timp avantaje economice și sociale, pentru regiunea pe care o
deservește, respectiv creează premisele dezvoltării mediului de afaceri, cu toate implicațiile
aferente. De asemenea, se poate promova și dezvolta sectorul turistic, fiind și un factor de
influenta asupra costurilor și competitivității, prin reducerea timpului de parcurgere a
distanțelor, toate acestea conducând la îmbunătățirea condițiilor vieții comunităților din
regiune.

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PREŞEDINTE,
SORIN BRAȘOVEANU
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